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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη συσχέτιση ανάμεσα σε χαρακτηριστικά διαταραχών 

που μπορεί να εμφανίζονται σε νεαρούς ενήλικες του τυπικού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, 

αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά Διαταραχής Φάσματος Αυτισμού - ΔΦΑ και τα στοιχεία 

Ψυχαναγκαστικής Καταναγκαστικής Διαταραχής - ΨΚΔ. Σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι η 

αξιολόγηση των αυτιστικών χαρακτηριστικών σε ένα τυπικό δείγμα ατόμων και η μελέτη του κατά 

πόσον αυτά τα άτομα παρουσιάζουν συγχρόνως και ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά 

συμπτώματα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συλλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου δεδομένα 299 συμμετεχόντων χωρίς διάγνωση για κάποια ψυχική διαταραχή.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μια μέτρια στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στα αυτιστικά στοιχεία και στα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά 

χαρακτηριστικά. Η σχέση αυτή φαίνεται να εκδηλώνεται σε μεγάλο βαθμό με την παρατηρούμενη 

ομοιότητα στις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που παρουσιάζουν και οι δυο διαταραχές. Από 

την βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρατηρείται μια σχέση συννοσηρότητας μεταξύ ΔΦΑ και ΨΚΔ. 

Tα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν αυτή τη σχέση και στον μη κλινικό 

πληθυσμό. Τέτοιου είδους αναλύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά στην έρευνα 

για τις προσεγγίσεις αντιμετώπισης αυτών των διαταραχών στον κλινικό και μη πληθυσμό. 
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ABSTRACT  

 

This diploma thesis investigates the correlation between various disorders that can occur 

in young adults of the typical population. More specifically, the characteristics of Autistic 

Spectrum Disorder – ASD and the traits of Obsessive-Compulsive Disorder – OCD were analyzed. 

The aim of this thesis is the evaluation of autistic characteristics in a typical adult population 

sample and the investigation of the presence of obsessive-compulsive traits occurred to these 

people. In order to achieve that goal, electronic data from 299 participants were collected using an 

online platform. These participants haven’t been previous diagnosed with ASD or OCD. 

The research results showed that a moderate statistically significant correlation exist 

between autistic characteristics and obsessive-compulsive traits. These relation seems to manifest 

in a large rate with the observed similarity at the repetitive behaviors these disorders show. In 

literature review, comorbidity is observed between ASD and OCD. This comorbidity is also 

present in the non-clinical population. This kind of analysis can be used constructively in the 

research for new treatment approaches of these disorders both to the clinical and non-clinical 

population. 

 

 

 

 

 

Keywords: ASD characteristics, OCD traits, Comorbidity, ASD-OCD correlation, Typical 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ξεκινώντας την παρούσα εργασία γίνεται μια εισαγωγική αναφορά στον όρο διαταραχή. 

Ο ορισμός της διαταραχής αποτελεί κρίσιμο ερώτημα στην φιλοσοφία της ιατρικής και 

ψυχιατρικής, αλλά και ένα πρακτικό ζήτημα της ψυχιατρικής νοσολογίας (Stein, 2013). Ως 

διαταραχή ορίζεται μια μη φυσιολογική σωματική ή ψυχική κατάσταση, η οποία επηρεάζει 

αρνητικά την λειτουργικότητα στην καθημερινή ζωή του ατόμου. Αυτή η κατάσταση μπορεί να 

έχει διάρκεια ή να εκτυλίσσεται ως ένα και μοναδικό επεισόδιο (ΠΟΥ, 2000). Οι διαταραχές 

αποτελούν ένα συνδυασμό μη φυσιολογικών προσωπικών πεποιθήσεων, συναισθημάτων, 

απόψεων και σκέψεων του ατόμου (ΠΟΥ, 2016). Υπάρχουν διαγνωστικά κριτήρια τα οποία 

ορίζουν κι εξηγούν ποια συμπτώματα θα πρέπει να υπάρχουν για να δοθεί κάποια συγκεκριμένη 

διάγνωση για κάποια διαταραχή. Τα διαδεδομένα συστήματα ταξινόμησης των διαταραχών είναι 

δύο, το ICD (International Classification of Diseases) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας –ΠΟΥ 

( World Health Organization-WHO) με τελευταία αναθεώρηση την δέκατη το 1994 (αναμένεται 

το ICD-11 το 2018) και το Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) της 

Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης (American Psychological Association-APA), τελευταία 

έκδοση του οποίου είναι η πέμπτη το 2013. Το πρώτο είναι διαδεδομένο στην Ευρώπη και το 

δεύτερο χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη δέκατη αναθεώρηση της Διεθνούς 

Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων και των Σχετικών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) (1992), 

ο όρος διαταραχή χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ύπαρξη κλινικά αναγνωρισμένων 

συμπτωμάτων και συμπεριφορών, που προκαλούν δυσφορία και παρεμβαίνουν στην 

λειτουργικότητα του ατόμου. Κατά την τέταρτη και αναθεωρημένη έκδοση του Διαγνωστικού και 

Στατιστικού Εγχειρίδιου των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV-TR) (2000), η ψυχική διαταραχή 

ορίζεται ως ένα κλινικά σημαντικό συμπεριφορικό ή ψυχολογικό σύνδρομο ή μοτίβο που 

εμφανίζει κάποιος, το οποίο συνδέεται με την ύπαρξη δυσφορίας (π.χ. ένα επώδυνο σύμπτωμα), 

ή αναπηρίας (δηλαδή, έκπτωση σε έναν ή περισσότερους σημαντικούς τομείς της ζωής του 

ατόμου), ή με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο οδύνης, θανάτου, πόνου, ή με σημαντική μείωση της 

ελευθερίας του ατόμου. Μια περιστασιακή αντίδραση με χαρακτηριστικά ψυχικής διαταραχής 

που οφείλεται σε συγκεκριμένο γεγονός, για παράδειγμα στο θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, 

και είναι πολιτισμικά αναμενόμενη και αποδεκτή δεν αποτελεί σύνδρομο ή μοτίβο ψυχικής 

http://www.apa.org/
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διαταραχής. Όποια και αν είναι η αρχική του αιτία, πρέπει στην παρούσα φάση να θεωρείται ως 

εκδήλωση συμπεριφορικής, ψυχολογικής ή βιολογικής δυσλειτουργίας του ατόμου. Στην 

τελευταία αναθεώρηση του DSM (DSM-5) δεν σημειώθηκε κάποια διαφοροποίηση σε αυτό τον 

ορισμό.  

Οι ψυχικές διαταραχές είναι πολύ κοινές στον πληθυσμό και ταλαιπωρούν παραπάνω από 

ένα στα τρία άτομα σε πολλές χώρες, έστω και μια φορά στη ζωή τους (ΠΟΥ, 2000). Οι αιτίες 

των διαταραχών είναι ασαφείς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η γενετική κληρονομικότητα 

(Sellers et al., 2012), περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες και ατομικά ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά (Hiday, 1995). Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες ψυχικών διαταραχών 

και ποικίλες πλευρές ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσωπικότητας μπορούν να διαταραχθούν 

(National Institute of Mental Health, 1999). Κάποιες από τις κατηγορίες διαταραχών που 

αναφέρονται στο DSM-5 είναι οι νευρογνωστικές διαταραχές, οι νευροαναπτυξιακές, διαταραχές 

προσωπικότητας, διαταραχές καταναγκαστικού ψυχαναγκαστικού φάσματος, διαταραχές 

διάθεσης, διαταραχές ύπνου, κ.α. Η παρούσα εργασία περιορίζεται στη διαταραχή φάσματος 

αυτισμού (ΔΦΑ) και στην ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή (ΨΚΔ), και πιο 

συγκεκριμένα σε αυτιστικά και ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά στοιχεία στον τυπικό 

πληθυσμό. 

Πολύ συνοπτικά, ο αυτισμός και τα αυτιστικά στοιχεία αποτελούν χρόνιες 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από ελλείμματα στην κοινωνική 

επικοινωνία και αλληλεπίδρασης και επιπλέον περιλαμβάνουν περιορισμένες, 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα (American Psychiatric Association, 2013). 

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα εκτιμάται ότι 1 με 2 στα 1000 άτομα εμφανίζει αυτισμό 

και 6 στα 1000 άτομα ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ενώ η αναλογία αγοριών κοριτσιών είναι 

4.3 προς 1 (Newschaffer et al., 2007). Για την εκδήλωση αυτών των διαταραχών συμβάλουν 

βιοχημικοί, γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες (Chaste, 2012). 

Κατά το DSM-5 (2013), η ΨΚΔ αποτελεί μια ψυχική διαταραχή και χαρακτηρίζεται από 

ψυχαναγκασμούς και/ή καταναγκασμούς, οι οποίοι καταλαμβάνουν περισσότερο από μια ώρα 

ημερησίως. Παλαιότερα, η διαταραχή ήταν γνωστή με τον όρο ψυχαναγκαστική νεύρωση και οι 

πρώτες εκδηλώσεις της μπορεί να παρουσιάζονταν, σε σπάνιες περιπτώσεις, ήδη από τα 2-3 έτη 

(Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1988). Σχετικά με την αιτιολογία, έχουν αναφερθεί τόσο γενετικοί 
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(Abramowitz, 2009), όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες (Morretti, 2008). Τα επιδημιολογικά 

δεδομένα δείχνουν ότι το ποσοστό του πληθυσμού που επηρεάζεται από την ΨΚΔ είναι 2,3% 

(Goodman, 2014), ενώ η αναλογία είναι ίδια και στα δυο φύλλα (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 

1988). Επιπλέον, σύμφωνα με τους τελευταίους υπάρχει μια οικογενής εμφάνιση 

ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών χαρακτηριστικών, σε ποσοστά που ποικίλουν ανάλογα με 

τον συγγραφέα (από 10-50% για τους γονείς και ανω του 15% για τα αδέλφια).  

Κοινό στοιχείο των δυο διαταραχών αποτελούν οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Ο 

όρος επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα συχνών 

δραστηριοτήτων που είναι περίεργες ή ακατάλληλες. Τέτοια συμπεριφορά παρατηρείται σε ένα 

πλήθος ψυχολογικών διαταραχών και ιατρικών καταστάσεων (Zandt et al., 2007). Σύμφωνα με 

τους Farrell et al. (2016), το χαρακτηριστικό των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών στη ΔΦΑ 

περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων, όπως κινητικές στερεοτυπίες, επαναλήψεις 

λόγου, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, προσκόλληση σε περίεργα αντικείμενα ή τμήματα αυτών και 

εμμονή σε εξεζητημένες ενέργειες, εκδηλώσεις που βιώνονται με ευχαρίστηση. Στην ΨΚΔ οι 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές εκδηλώνονται με τη μορφή ψυχαναγκασμών και 

καταναγκασμών, περιλαμβάνοντας σκέψεις, ιδέες, εικόνες, φόβους αμφιβολίες και παρορμήσεις 

(DSM-IV-TR, 2000) που οδηγούν σε επίμονες επαναλαμβανόμενες ενέργειες για να αποφευχθεί 

το άγχος (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1988). Οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές αποτελoούν 

μια από τις ενότητες που θα μελετηθούν στην εργασία. Ένα άλλο κοινό στοιχείο είναι το γεγονός 

ότι και οι δύο διαταραχές ταξινομούνται στα διαγνωστικά εγχειρίδια ως φάσματα, γεγονός που 

δηλώνει μια διαφοροποίηση στην ένταση της διαταραχής στους ασθενείς, αλλά και την εμφάνιση 

των διαταραχών αυτών και σε μη κλινικό πληθυσμό, στοιχεία που επίσης μελετώνται στην 

παρούσα έρευνα.  

Σχετικά με την δομή της εργασίας, στις ενότητες που ακολουθούν θα αναλυθεί το 

θεωρητικό υπόβαθρο της διαταραχής φάσματος του αυτισμού και της ψυχαναγκαστικής 

καταναγκαστικής διαταραχής και θα γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον αφορά τη σχέση 

ΔΦΑ και ΨΚΔ. Κατόπιν, θα ακολουθήσει ο σκοπός της έρευνας και θα παρουσιαστεί η 

μεθοδολογία της, όπου θα περιγράφονται η διαδικασία συλλογής δείγματος, τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων, καθώς και η ανάλυση των δεδομένων. Στη συνέχεια θα καταγραφούν τα 
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αποτελέσματα της ανάλυσης και θα γίνει σύγκριση με το θεωρητικό πλαίσιο. Τέλος, ακολουθεί 

μια σύνοψη ως επίλογος. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ  

 

1.1 Ιστορική Αναδρομή 

Το έτος 1911 χρησιμοποιήθηκε ο όρος αυτισμός από τον Ελβετό ψυχίατρο Bleuler, για να 

δηλώσει την απώλεια της επαφής του ψυχασθενούς με την πραγματικότητα, δηλαδή για να 

περιγράψει το είδος της σκέψης των σχιζοφρενών ασθενών του και ιδιαίτερα την τάση τους να 

ανάγουν τα πάντα στον εαυτό τους (Μπεζεβέγκης, 1985). Ο αυτισμός διαχωρίστηκε ως ξεχωριστή 

υποομάδα ψυχωσιακών παιδιών από τον Leo Kanner το 1943. Ήδη από το 1938, ο Kanner είχε 

εντυπωσιαστεί από την διαφορετική συμπεριφορά ορισμένων ψυχωσιακών παιδιών, η οποία ήταν 

εμφανής από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής τους. Στις πρώτες περιγραφές της διαταραχής 

δόθηκε έμφαση στην συναισθηματική απομόνωση των παιδιών, αλλά στη συνέχεια ο ορισμός 

διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει τις γνωστικές τους ελλείψεις και τη διαταραγμένη επικοινωνία 

τους. Παλαιότερα, γινόταν χρήση του όρου πρώιμος παιδικός αυτισμός για να τονιστεί η πρώιμη 

εμφάνιση των συμπτωμάτων, ενώ πλέον είναι γνωστό ότι πρόκειται για μια διαταραχή εφ’ όρου 

ζωής (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1988). Τον Kanner ακολούθησε ο Asperger το 1944, ο οποίος 

περιέγραψε ένα σύνδρομο με χαρακτηριστικά παρόμοια με τις περιγραφές του Kanner. 

Δημοσίευσε μια διατριβή που αφορούσε την «αυτιστική ψυχοπάθεια» στην παιδική ηλικία. 

Χρειάστηκαν περισσότερα από 50 χρόνια για να μεταφραστεί στα αγγλικά το πρωτότυπο άρθρο 

του Asperger «Die“Autistischen Psychopathen” im Kindesalter». Είχε δημιουργηθεί η εντύπωση 

ότι ο Asperger περίγραφε ένα διαφορετικό τύπο παιδιού από τον Kanner. Η εντύπωση αυτή όμως 

αποδείχτηκε λανθασμένη μετά την μελέτη των αρχικών τους εργασιών. Και οι δύο επιστήμονες 

πίστευαν ότι το κοινωνικό μειονέκτημα του αυτισμού είναι εγγενές και ότι διατηρείται στη 

διάρκεια ζωής του ενήλικου (Frith, 1994). Σήμερα, το Σύνδρομο Asperger, διαχωρίζεται από τον 

αυτισμό του Kanner (Kunihira et al., 2006), ωστόσο συμπεριλαμβάνονται και τα δυο στον ίδιο 

φάσμα. 
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1.2 Διαγνωστική Κατηγοριοποίηση της ΔΦΑ 

Το 1995 ο Baron-Cohen, πρότεινε την υπόθεση του φάσματος του αυτισμού. Η υπόθεση 

του φάσματος του αυτισμού αντανακλά μια ευρεία έννοια, η οποία περιλαμβάνει τον αυτισμό του 

Kanner και το Σύνδρομο Asperger, καθώς και τα άτομα που δεν αντιστοιχούν σε καμία από αυτές 

τις κατηγορίες. Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση της ταξινόμησης του αυτισμού παρουσιάζεται στο 

DSM-5 (2013) και υλοποιεί την πρόταση του Baron-Cohen. Η καινούρια διάγνωση περιλαμβάνει 

τις προηγούμενες διαγνώσεις για τον αυτισμό, το Σύνδρομο Asperger και τη Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή - μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Σε σύγκριση με τη διάγνωση του DSM-4 

για τον αυτισμό, το DSM-5 δεν περιλαμβάνει την ελλειμματική επικοινωνία ως ξεχωριστό 

κριτήριο και έχει συμπτύξει το κριτήριο για ελλιπή κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία σε 

μια κατηγορία (Kulage, 2014). Έτσι, το DSM-5 περικλείει τις παραπάνω διαγνώσεις μέσα στον 

όρο διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Η ηλικία έναρξης της διαταραχής ήταν τα 3 χρόνια, ενώ 

τώρα στο DSM-5 αναφέρεται ως «πρώιμη αναπτυξιακή περίοδος», με την σημείωση ότι τα 

συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν και αργότερα, όταν απαιτούνται από το άτομο πιο 

εξεζητημένες και σύνθετες δεξιότητες. Κάθε διάγνωση συνοδεύεται από «επιμέρους δείκτες» για 

να παρέχεται μια πιο πλήρης εικόνα για τις δυσκολίες και τις ικανότητες του κάθε ατόμου. Τέτοιοι 

δείκτες για παράδειγμα είναι το εάν το άτομο με αυτισμό έχει και νοητική υστέρηση, επιληψία ή 

κάποια άλλη ιατρική κατάσταση. Άλλοι δείκτες σχετίζονται με το πότε εμφανίστηκαν τα 

αυτιστικά συμπτώματα ή εάν το παιδί φαινόταν να αναπτύσσεται κανονικά και μετά παρουσίασε 

παλινδρόμηση. Τέλος, όταν ένα άτομο παρουσιάζει δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία, αλλά 

δεν εμφανίζει στερεοτυπικές και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, δραστηριότητες και 

ενδιαφέροντα, θα λαμβάνει πλέον διάγνωση «Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας». (APA, 

2013) 

Ο αυτισμός αποτελεί τον πυρήνα της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού. Με 

Σύνδρομο Asperger χαρακτηρίζονται άτομα που σύμφωνα με DSM-4 (2000), σε αντίθεση με τον 

αυτισμό, δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση στην γλωσσική ανάπτυξη. Τα παιδιά με Asperger 

μπορεί να θεωρηθούν από τους συνομηλίκους τους ως κοινωνικά αποκλίνοντα, ιδιόμορφα και με 

ελλιπή κοινή λογική παρά τις επιτυχίες τους στις σχολικές εργασίες. Με την πάροδο του χρόνου 

και της ηλικίας, η ικανότητα των παιδιών με Asperger να κατανοούν τα συναισθήματα και τις 

σκέψεων των άλλων αυξάνεται, μπορεί ακόμα να φτάσει και το φυσιολογικό επίπεδο. Ωστόσο, 

άλλα παιδιά έχουν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα στην ενηλικίωση, και συνοδεύονται από 
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διαγνώσεις κατάθλιψης, παράνοιας, κατατονίας, ψευδονευρωτικής σχιζοφρένειας, σχιζοφρένειας 

και ΨΚΔ (Bejerot et al., 2001). 

Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή - μη προσδιοριζόμενη αλλιώς χρησιμοποιείται 

σε διαγνώσεις όπου τα κριτήρια δεν ταιριάζουν με καμία άλλη συγκεκριμένη διαταραχή 

(Lord,2000). Ο αυτισμός, το σύνδρομο Asperger και η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή - μη 

προσδιοριζόμενη αλλιώς, μερικές φορές ονομάζονται και αυτιστικές διαταραχές αντί για ΔΦΑ, 

ενώ ο ίδιος ο αυτισμός συχνά αναφέρεται ως αυτιστική διαταραχή, παιδικός αυτισμός ή βρεφικός 

νηπιακός αυτισμός (Freitag, 2007).  

Επίσης, η διαταραχή αυτιστικού φάσματος αποτελεί ένα υποσύνολο του διευρυμένου 

αυτιστικού φαινοτύπου, ο οποίος περιγράφει άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν ΔΦΑ, αλλά 

χαρακτηρίζονται από αυτιστικά στοιχεία, όπως αποφυγή οπτικής επαφής (Piven, 1997). Για 

παράδειγμα, τα μη αυτιστικά μέλη οικογενειών με παιδιά με αυτισμό είναι πιο πιθανό να έχουν 

δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης ή επικοινωνίας, ή να εμφανίζουν επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές. Αυτά τα άτομα ορίζονται ως μέρος ενός «ευρύτερου φαινοτύπου» του αυτισμού, 

o οποίος έχει ερευνηθεί σε ποικίλα πεδία σε μελέτες οικογενειών ή διδύμων (Kunihira et al., 2006). 

Οι Baron-Cohen και Hammer (1997) έδειξαν ότι μέλη οικογενειών με αυτισμό είχαν την τάση για 

χειρότερη επίδοση σε ελέγχους θεωρίας του νου και καλύτερη επίδοση στο Embedded Figures 

Test (έλεγχος αξιολόγησης της γνωστικής λειτουργίας μέσω γεωμετρικών σχημάτων) από μέλη 

οικογενειών χωρίς παιδιά με αυτισμό, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο τυπικός πληθυσμός μπορεί 

να εμφανίζει ποικίλα επίπεδα αυτιστικών χαρακτηριστικών, κάτι το οποίο συνάδει με την υπόθεση 

του αυτιστικού φάσματος. 

 

1.3 Χαρακτηριστικά της ΔΦΑ 

Η ΔΦΑ επηρεάζει την ανάπτυξη, η οποία αποκλίνει από τη φυσιολογική πορεία και μαζί 

με την εκδήλωση των συμπτωμάτων σχηματίζει την κλινική εικόνα του αυτισμού. Τα συμπτώματα 

ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τη σοβαρότητα της διαταραχής, τη συνύπαρξη άλλων 

διαταραχών, την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και παράγοντες του περιβάλλοντος. Κεντρικά 

χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι η διαφορετική πορεία της ανάπτυξης, ο διαφορετικός τρόπος 

σκέψης και η διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
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μοναδική ποικιλομορφία από άτομο σε άτομο, είναι οι αισθητηριακές δυσλειτουργίες που 

οφείλονται σε διαφορετική επεξεργασία ερεθισμάτων και το ανομοιογενές προφίλ δεξιοτήτων στο 

ίδιο το άτομο (Wing 1996). Κατά τους Τσιαντή & Μανωλόπουλο (1988), η έλλειψη κοινωνικής 

ανταπόκρισης αποτελεί το βασικότερο σύμπτωμα του αυτισμού, μαζί με τις επαναλαμβανόμενες 

στερεοτυπικές συμπεριφορές. Τα άτομα με ΔΦΑ φαίνεται να αδιαφορούν για το κοινωνικό και μη 

περιβάλλον τους. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο της συμπεριφοράς των αυτιστικών ατόμων είναι 

το σύμπτωμα της επιλησμοσύνης που δείχνουν, αδιαφορούν δηλαδή για την εντύπωση που μπορεί 

να δημιουργήσει η συμπεριφορά τους στους γύρω τους, ή για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις 

που μπορεί να έχουν οι πράξεις τους στους άλλους ανθρώπους. Επίσης, υπάρχει ποιοτική 

απόκλιση και στη φαντασία (Wing, 1996). 

Συμπτώματα της ΔΦΑ σύμφωνα με DSM-5 

Α. Εκδήλωση ελλειμμάτων στην κοινωνική επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση σε 

πολλαπλά περιβάλλοντα: 

1. ελλείμματα στην κοινωνική-συναισθηματική αμοιβαιότητα (reciprocity) 

2. ελλείμματα στη μη λεκτική συμπεριφορά, η οποία χρησιμοποιείται για κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

3. ελλείμματα στην ανάπτυξη, διατήρηση και κατανόηση σχέσεων 

Β. Επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες 

1. στερεοτυπικές ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις, χρήση αντικειμένων ή λόγος 

2. αντίσταση στις αλλαγές, άκαμπτη προσκόλληση σε ρουτίνες, τελετουργικές 

δραστηριότητες ή λεκτικές και μη συμπεριφορές  

3. εξαιρετικά περιορισμένα ενδιαφέροντα, μη φυσιολογικής έντασης και 

συγκέντρωσης 

4. υπερευαισθησία και υποευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος 

Γ. Τα συμπτώματα θα πρέπει να παρουσιάζονται στην πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο. 

Δ. Τα συμπτώματα θα πρέπει να προκαλούν σοβαρή βλάβη στην κοινωνικό, επαγγελματικό, ή 

άλλο σημαντικό τομέα της λειτουργικότητας. 

Ε. Αυτά τα ελλείμματα δεν εξηγούνται καλύτερα από νοητική αναπηρία  ή ολική (global) 

αναπτυξιακή καθυστέρηση 
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Επίπεδα σοβαρότητας συμπτωμάτων για ΔΦΑ 

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων αξιολογείται από το επίπεδο της βλάβης στην κοινωνική 

επικοινωνία και της εμφάνισης των περιορισμένων επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών.  

Πιο συγκεκριμένα, η βαρύτητα εκδήλωσης των συμπτωμάτων χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες: 

Α. Επίπεδο 3, όπου υπάρχει «Ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης» εξαιτίας 

σοβαρών δυσκολίων στην κοινωνικοποίηση και την ευελιξία. 

Β. Επίπεδο 2, όπου υπάρχει «Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης» εξαιτίας αξιοσημείωτων 

δυσκολιών στην κοινωνικοποίηση και την ευελιξία. 

Επίπεδο 1, όπου υπάρχει «Ανάγκη υποστήριξης» λόγω δυσκολιών στα παραπάνω (ΑΡΑ, 

2013). 

 

1.4 Επιδημιολογία 

Αρκετά χρόνια πριν ο αυτισμός ήταν πολύ σπάνιος και η συχνότητα του δεν ξεπερνούσε 

το ένα ή δύο στα 10.000 παιδιά. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών ήταν αγόρια 

(Μπεζεβέγκης, 1985). Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ornitz & Ritvo το 1976, η συχνότητα του 

αυτισμού ήταν 4-5 παιδιά κάθε 10.000. Κατά το DSM-IV (1994), η αυτιστική διαταραχή 

απαντάται σε συχνότητα 2-5 περιπτώσεων για κάθε 10.000 άτομα. Η κατανομή των παιδιών με 

αυτισμό στα διάφορα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα, παρά τις αρχικές αντιλήψεις ότι 

εντοπιζόταν σε οικογένειες υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, είναι ανεξάρτητη από το 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, όπως προκύπτει από ευρήματα δημογραφικών ερευνών για τη 

ΔΦΑ (Durkin, 2010). Επιπλέον, η συχνότητα του αυτισμού είναι ανεξάρτητη από φυλετικές 

καταβολές. Σύμφωνα με τον Τσιαντή (2001), το 2000 η συχνότητα του αυτισμού έχει αυξηθεί 

κατά πολύ με αναλογίες 15 προς 10.000 παιδιά ή 1 προς 700 ή 1000 παιδιά. Σύμφωνα με έρευνα 

του κέντρου ελέγχου ασθένειας και πρόληψης (CDCP) (2014), περίπου ένα στα 68 παιδιά 

λαμβάνει διάγνωση ΔΦΑ. Επίσης, το ίδιο κέντρο μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση μελετών 

που αναφέρονταν σε Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική έδειξαν έναν επιπολασμό για την ΔΦΑ 

της τάξης του 1-2%. Η ΔΦΑ εμφανίζεται 4,5 φορές συχνότερα ανάμεσα στα αγόρια (ένα στα 42) 

παρά στα κορίτσια (ένα στα 189) (Christensen, 2016). 
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1.5 Αιτιολογικοί Παράγοντες 

Πρόκειται για μια διαταραχή η οποία δεν είναι αποτέλεσμα ενός ενιαίου παθολογικού 

μηχανισμού ή μιας μεμονωμένης αιτίας ( Rutter, 1990). Τα αίτια του αυτισμού ακόμη και σήμερα 

παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, όλες σχεδόν οι έρευνες για την αιτιολογία του αυτισμού 

συγκλίνουν στην άποψη ότι ο αυτισμός οφείλεται σε οργανικά και όχι σε ψυχογενή αίτια. Η 

αιτιολογία του αυτισμού παραμένει ένα αίνιγμα για την επιστημονική κοινότητα, με επακόλουθο 

την αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης καθώς επίσης και πρόληψης του (Wing, 2000). 

Σύμφωνα με τους Τσιαντής και Μανωλόπουλος (1988), την εποχή που ο Kanner (1943), 

περιέγραψε τον αυτισμό, το θεωρητικό κλίμα που επικρατούσε την στην Ψυχιατρική ήταν το 

ψυχαναλυτικό. Επομένως, η αναζήτηση αιτιών κατευθυνόταν από τις επικρατούσες απόψεις περί 

αιτιολογίας. Ο Kanner εξέφρασε μεγάλη αμφιθυμία στην απόδοση ευθυνών για τον αυτισμό. 

Πίστευε ότι τα αυτιστικά παιδιά ήταν βιολογικά ανέπαφα και κατηγόρησε τις μητέρες για έλλειψη 

στοργή προς τα παιδιά, η οποία προκαλούσε την διαταραχή. Στη συνέχεια προσπάθησε να 

απενοχοποιήσει τις μητέρες με το βιβλίο του «in Defense of Mothers», αργότερα όμως επέστρεψε 

στην αρχική του γνώμη. Παρόμοιες θέσεις εξέφρασε και ο Bettelheim στο έργο του “Empty 

Fortress”, λέγοντας ότι ο αυτισμός οφείλεται σε ακατάλληλη μητρική φροντίδα. Ωστόσο, με την 

πρόοδο της επιστήμης αυτές οι θεωρίες δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ, και τυχών αρνητικές 

αντιδράσεις των γονέων αυτιστικών παιδιών θεωρήθηκαν αποτέλεσμα και όχι αιτία για τις 

δυσκολίες των παιδιών τους (Τσιαντή & Μανωλόπουλο, 1988). 

Η παλαιότερη λοιπόν, ισχύουσα άποψη ότι ο αυτισμός αναπτύσσεται λόγω «ψυχρού 

γονεϊκού περιβάλλοντος», έχει πάψει να ενστερνίζεται από τους επιστήμονες και οι επικρατούσες 

αιτίες είναι οι παρακάτω: 

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Τραυματισμοί και ασθένειες μπορεί να κρύβονται πίσω 

από την εμφάνιση ΔΦΑ. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα κατά την προγεννητική, περιγεννητική ή νεογνική περίοδο της ζωής του 

ατόμου και επηρεάζουν ή ανακόπτουν τη φυσιολογική ανάπτυξη των γλωσσικών δομών 

και διαταράσσουν τις λειτουργίες που απορρέουν απ’ αυτές (Frith, 1996). Υπάρχουν 

ενδείξεις που προέρχονται από έρευνες στους γονείς, οι οποίες συνδέουν τον αυτισμό με 

παράγοντες πριν τη σύλληψη. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι οι γονείς των αυτιστικών 

παιδιών σε σύγκριση με γονείς νοητικά υστερούντων παιδιών έχουν εκτεθεί σε μεγαλύτερο 
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ποσοστό σε χημικές ουσίες (Wing L., 2000). Ο αυτισμός επίσης σχετίζεται με 

τοξοπλάσμωση, σύφιλη, μεγαλοκυττάρωση, ανεμοβλογιά και παρωτίτιδα της μητέρας 

(Τσιαντής και Μανωλόπουλος, 1988). 

Β. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Έχουν καταγραφεί βιοχημικές διαφοροποιήσεις και 

δυσλειτουργίες σε άτομα με ΔΦΑ. Οι Τσιαντής και Μανωλόπουλος (1988) αναφέρουν ότι 

η φαινυλκετονουρία, αν δε διαγνωσθεί έγκαιρα και δε ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 

προκαλεί νοητική υστέρηση και αυτισμό. Η φαινυλκετονουρία είναι μια πάθηση όπου 

συναντάται ανωμαλία στο ένζυμο υδροξυλάση της φαινυλαλανίλης και προκαλείται από 

υπερβολική συγκέντρωση φαινυλαλανίνης στον οργανισμό. Επίσης, η Coleman (1976) 

αναφέρει διάφορες διαταραχές στην λειτουργία των νευροδιαβιβαστών. Οι 

νευροδιαβιβαστές είναι χημικές ουσίες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη μεταβίβαση 

μηνυμάτων από νεύρο σε νεύρο διαμέσου των συνάψεων. Η σεροτονίνη είναι ένας από 

τους νευροδιαβιβαστές που σύμφωνα με τις νευροχημικές έρευνες της Coleman συνδέεται 

με τον αυτισμό. Επιπλέον, η διαταραχή στην ποσότητα της μονοαμίνης, χημική ουσία η 

οποία λειτουργεί ως νευροδιαβιβαστής, έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της 

μεταβίβαση μηνυμάτων στα εγκεφαλικά κύτταρα και την πιθανή εμφάνιση ΔΦΑ 

(Τσιαντής και Μανωλόπουλος, 1988). Ακόμη, ένα ποσοστό 55% των αυτιστικών ατόμων 

χαρακτηρίζεται από υψηλούς δείκτες ενδορφινών. Οι ενδορφίνες είναι νευροπολυπεπτίδια, 

τα οποία σχηματίζονται στον εγκέφαλο ή στην υπόφυση και ο ρόλος τους είναι αυτός της 

ενδογενούς μορφίνης. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγήσει τη μειωμένη ευαισθησία των 

αυτιστικών ατόμων σε επώδυνα ερεθίσματα (Wing, 2000).  

Γ. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Ο αυτισμός φαίνεται να έχει γενετικό υπόβαθρο, η 

εκδήλωση του οποίου δεν είναι αποτέλεσμα ενός και μόνο γονιδίου, αλλά πολλών 

διαφορετικών ή συνδυασμός ελαττωματικών γονιδίων (Frith, 1996). 

Δ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Έχουν καταγραφεί μελέτες με ηλεκτροεγκεφα-

λογραφήματα, πνευμονοεγκεφαλογραφήματα, αξονικές τομογραφίες και μαγνητικές 

τομογραφίες, οι οποίες συνηγορούν υπέρ της βιολογικής αιτιολογίας της ΔΦΑ (Coleman, 

1985; Filipek, 1996; Hauser, 1975; Hier, 1979; Rutter, 1990; Tanguary, 1982). 
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1.6 Προσεγγίσεις Αντιμετώπισης 

Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία για τον αυτισμό, ένα παιδί με αυτισμό θα γίνει ένας 

ενήλικας με αυτισμό. Μπορεί όμως να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, με έγκαιρη διάγνωση, που 

βοηθά στην εξέλιξη των δυνατοτήτων του και ελαχιστοποίηση των παθολογικών συμπεριφορών και 

έγκαιρη ειδική εκπαίδευση με διάφορες μεθόδους όπως το PECS , το SPELL, τη Makaton και το 

TEACCH (Συριοπούλου, 2013). Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει και άλλες στρατηγικές, όπως η 

ψυχοθεραπεία, η θεραπεία της συμπεριφοράς, φαρμακοθεραπεία των συμπτωμάτων και 

συμβουλευτική της οικογένειας (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1988). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

 

2.1 Ιστορική Αναδρομή 

Κατά τη διάρκεια της ιστορία, η αντίληψη που επικρατούσε για την ΨΚΔ άλλαζε μαζί με 

τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Αναγεννησιακή 

περίοδο στη δυτική Ευρώπη, μια ανθρωπιστική προσέγγιση αντικατέστησε τις αντιλήψεις που 

βασίζονταν σε ιδεοληψίες σεξουαλικού ή βλασφημικού περιεχομένου, οι οποίες θεωρούνταν 

ενδείξεις σατανικής επέμβασης πάνω στο άτομο και αντιμετωπιζόταν με εξορκισμό. Στις αρχές 

του δέκατου έβδομου αιώνα, οι εμμονές που οδήγησαν την Λαίδη Μάκβεθ του Σαίξπηρ σε 

αυτοκτονία αναγνωριστήκαν σαν προϊόν του ένοχου μυαλού της, κάτι για το οποίο δεν υπήρχε 

ιατρική θεραπεία (Stein, 2001). 

Οι ψυχαναγκασμοί και οι καταναγκασμοί περιεγράφηκαν για πρώτη φορά στην ιατρική 

βιβλιογραφία στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα. Θεωρήθηκαν ως μια ασυνήθιστη έκφραση 

της μελαγχολίας (Stein, 2001). Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Freud έγραψε ότι οι ψυχαναγκασμοί 

αποτελούν αμυντικές ψυχολογικές ανταποκρίσεις σε ασυνείδητες παρορμήσεις. Μίλησε ακόμη 

για τον ρόλο των παιδικών σεξουαλικών εμπειριών. Ο Pierre Janet, πρώτος έδωσε την κλινική 

περιγραφή της ΨΚΔ, το 1903, στο «Les Obsessions et la Psychasthenie». Σαν αποτέλεσμα, για 

πολλές δεκαετίες, πίστευαν ότι η ΨΚΔ προερχόταν από άλυτες, εσωτερικές, ασυνείδητες 

διαμάχες. Για αρκετές δεκαετίες οι γονείς θεωρούνταν υπεύθυνοι για την διαταραχή. Εδώ, αξίζει 

να σημειωθεί ότι ένα μοντέλο ασθένειας δεν μπορεί παρουσιάζει μόνο τη θεωρία η οποία το 

εξηγεί, αλλά πρέπει και να προβλέπει την σχετική θεραπεία. Καμία όμως θεραπεία βασιζόμενη 

στην επίλυση ασυνείδητων ενορμήσεων, δεν φάνηκε να λειτουργεί για την ΨΚΔ (Hudak & 

Dougherty, 2011). 

Επειδή τα ψυχαναλυτικά μοντέλα δεν είχαν επιτυχία στην εξήγηση της παθολογίας της 

ΨΚΔ, άρχισαν να εξερευνώνται τα γνωστικά μοντέλα. Αυτά υποστηρίζουν ότι τα άτομα που 

πάσχουν από την διαταραχή, μπορεί να διακατέχονται από δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που 

περιλαμβάνουν υπεραυξημένη προσωπική ευθύνη, υπερεκτίμηση της απειλής, ανάγκη ελέγχου 

των σκέψεων και τελειοθηρία (Freeston et al., 1996; Boucard et al., 1999). Επιπλέον, η εφαρμογή 
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της θεωρίας μάθησης στην ΨΚΔ οδήγησε στην ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών 

συμπεριφοράς τις δεκαετίες του 1960 και 1970 (Stein, 2001). Στα τέλη του 20ου αιώνα, επικράτησε 

ένα μοντέλο για την ΨΚΔ, βασισμένο σε βιολογικά θεμέλια. Στη συνέχεια σύμφωνα με τους 

Hudak και Dougherty (2011) ακολούθησαν έρευνες σχετικά με πιθανές γενετικές, 

νευροανατομικές και μολυσματικές αιτίες της διαταραχής. Οι ίδιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 

η επικρατέστερη αιτιολόγηση είναι αυτή της συνύπαρξης των πολλών αιτιολογικών παραγόντων.  

Σε σύγκριση με τον ρυθμό αυτών των ιστορικών εξελίξεων, η σύγχρονη αντίληψη για την 

ΨΚΔ έχει επεκταθεί με μεγάλη ταχύτητα. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών ιατρικών θεραπειών για 

την ΨΚΔ έχει φέρει επανάσταση στις προοπτικές που προσφέρονται στους πάσχοντες και η 

διαταραχή έχει ανέβει στην πρώτη γραμμή του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Με την ανάπτυξη 

της έρευνας στους τομείς της επιδημιολογίας, της φαρμακολογίας, της νευροβιολογίας, της 

νευροψυχολογίας και της γενετικής για την ΨΚΔ και μπαίνοντας στον εικοστό πρώτο αιώνα, 

αναγνωρίζεται πλέον σαν μια κοινή, θεραπεύσιμη μορφή μείζονας ψυχικής διαταραχής (Stein, 

2001). Πρόσφατα, μεγαλύτερη προσοχή δόθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γεγονός που 

είχε ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού, ενώ οι γιατροί λαμβάνουν 

μεγαλύτερη εκπαίδευση σχετικά με την διάγνωση και την θεραπεία της διαταραχής. Ωστόσο, 

ακόμα και με αυτή την αυξανόμενη γνώση είναι επιτακτική η ανάγκη βελτιστοποίησης των 

διαγνωστικών και θεραπευτικών στρατηγικών (Hudak & Dougherty, 2011). 

 

2.2 Διαγνωστική Κατηγοριοποίηση της ΨΚΔ 

Σύμφωνα με τον Stein (2001), τόσο το ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όσο 

και το DSM-IV της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, αναγνωρίζουν τους ψυχαναγκασμούς 

και τους καταναγκασμούς σαν τα κύρια συμπτώματα της ΨΚΔ. 

Οι ψυχαναγκασμοί χαρακτηρίζονται ως συμπεριφορές δυστονικές στο εγώ, καθώς 

προκαλούν δυσφορία στο άτομο. Κατά τον Rachman (1997), οι ψυχαναγκασμοί προκαλούνται 

από λανθασμένες αντιλήψεις της σημαντικότητας των σκέψεων (εικόνων, παρορμήσεων) 

κάποιου. Ο ψυχαναγκασμός επιμένει καθώς αυτές οι λανθασμένες αντιλήψεις συνεχίζουν να 

υπάρχουν και ελαττώνεται καθώς αυτές αποδυναμώνονται. Οι ψυχαναγκασμοί κατά τους Leonard 

και συν. (2012), ορίζονται ως επαναλαμβανόμενες σκέψεις, παρορμήσεις και εικόνες, που 
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προκαλούν άγχος και δυσφορία, βιώνονται ως παρεμβατικές και ακατάλληλες, και οδηγούν σε 

απόπειρες για αγνόηση, καταστολή και ουδετεροποίηση αυτών των σκέψεων, παρορμήσεων και 

εικόνων. 

Οι καταναγκασμοί είναι επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές που 

οδηγούνται από κανόνες που πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά. Δεν είναι ευχάριστοι και δεν έχουν 

σαν αποτέλεσμα την ολοκλήρωση κάποιου χρήσιμου καθήκοντος. Μπορούν είτε να συνδέονται 

με υποκείμενους ψυχαναγκασμούς, όπως ανησυχίες για μόλυνση ή ανησυχίες που αφορούν βλάβη 

σε άλλους, είτε όχι (Stein, 2001). Ενώ σύμφωνα με τους Leonard και συν. (2012), οι 

καταναγκασμοί εκτελούνται ως απόκριση στους ψυχαναγκασμούς ή σύμφωνα με αυστηρούς 

κανόνες, με σκοπό να αποφευχθεί ή να μειωθεί η δυσφορία και το άγχος.  

Η απέχθεια (disgust) αποτελεί μια ακόμη συναισθηματική ανταπόκριση στο περιεχόμενο 

των ψυχαναγκασμών, κυρίως όταν σχετίζεται με την μόλυνση ή τους ψυχαναγκασμούς 

θρησκευτικού περιεχομένου. Υπάρχουν και προτάσεις για νευροανατομικές διαφορές ανάμεσα 

στα άτομα, που βιώνουν απέχθεια αντί για άγχος κατά τη διάρκεια των ψυχαναγκασμών τους 

(Berle and Phillips, 2006). Άλλοι ασθενείς μπορεί να βιώνουν ένα αίσθημα έλλειψης πληρότητας. 

Μερικές φορές οι ψυχαναγκασμοί μπορεί να προκαλούν ενοχές, ευερεθιστότητα, ντροπή ή μια 

γενικότερη δυσφορία. Εξαιτίας αυτής της ποικιλίας καταστάσεων προτάθηκε να κατασκευαστεί 

μια κατηγορία διαταραχών ψυχαναγκαστικού καταναγκαστικού φάσματος. Μια τέτοια 

κατηγοριοποίηση απαιτούσε την μεταφορά της ΨΚΔ από την κατηγορία των διαταραχών άγχους. 

Κάποιοι συγγραφείς πρότειναν ότι είναι καλύτερη η τοποθέτηση της σε κατηγορία φάσματος 

ψυχαναγκαστικής-καταναγκαστικής διαταραχής, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη επικάλυψη με 

ασθένειες όπως σωματική δυσμορφική διαταραχή, υποχονδρίαση, τριχοτιλλομανία, παθολογικές 

εκδορές, τσίμπημα του δέρματος και σύνδρομο Tourette (Pallanti and Hollander, 2008).  

Και στα δύο διαγνωστικά συστήματα, η ύπαρξη ψυχαναγκασμών ή καταναγκασμών (ή και 

των δύο) θα οδηγήσει στη διάγνωση ΨΚΔ. Το ICD-10 εφαρμόζει ένα πιο αυστηρό όριο, 

απαιτώντας τα συμπτώματα να είναι παρόντα τις περισσότερες μέρες σε μια περίοδο τουλάχιστον 

δύο εβδομάδων. Η αντίσταση στους ψυχαναγκασμούς και στους καταναγκασμούς δεν χρειάζεται 

να είναι πάντα παρούσα, και σε χρόνιες περιπτώσεις οι ασθενείς συχνά διαπιστώνουν ότι η 

αντίσταση αυτή κάνει τα συμπτώματα χειρότερα (Stein, 2001). 
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Το DMS-IV είχε θέσει ως προτεραιότητα το άγχος ως βασικό σύμπτωμα, και ταξινομούσε 

την ΨΚΔ με τις αγχώδεις διαταραχές, αν και η ΨΚΔ μοιράζεται ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά 

με τις υπόλοιπες διαταραχές αυτής της ομάδας (Stein, 2001). Παρόλο που οι ψυχαναγκασμοί 

μπορεί όντως να προκαλούν άγχος στους ασθενείς, το άγχος είναι συνέπεια των αρνητικών τους 

σκέψεων και αποτέλεσμα της υπερεκτιμημένης απειλής που προκαλείται από την διαταραχή, και 

δεν προκύπτει από τον ψυχαναγκασμό αυτό καθαυτό. Επιπλέον, οι ψυχαναγκασμοί δεν 

προκαλούν πάντα άγχος στους ασθενείς (Rachman, 1993). Αντίθετα, το ICD-10 έχει ακολουθήσει 

την ευρωπαϊκή παράδοση στην θεώρηση της ΨΚΔ σαν αυτόνομη διαταραχή. Στο ICD-10, η ΨΚΔ 

τοποθετείται ανεξάρτητα στην κατηγορία των νευρωτικών και σωματομορφικών διαταραχών που 

σχετίζονται με το άγχος (Stein, 2001). 

Το 2013 εκδόθηκε το DSM-V, η πρώτη αναθεώρηση του DSM-IV από το 1994. Οι 

αλλαγές στο DSM έγιναν κυρίως λόγω της μεγάλης προόδου στον τομέα της νευρολογίας, λόγω 

κλινικών αναγκών και αναγκών δημόσιας υγείας και λόγω προβλημάτων στο σύστημα 

ταξινόμησης και των κριτηρίων που διατυπώνονταν στο DSM-IV (Regier et al., 2013). Στην 

έρευνα τους οι Leonard και συν. (2012), υποστηρίζουν την απαραίτητη ύπαρξη ψυχαναγκασμών 

και καταναγκασμών στα κριτήρια του DSM-5 για την διαταραχή. Ενώ λοιπόν η ψυχαναγκαστική 

καταναγκαστική διαταραχή είχε ταξινομηθεί ως διαταραχή άγχους στο DSM-IV-TR, στο DSM-5 

παίρνει τη μορφή φάσματος στο οποίο περιλαμβάνονται μια πληθώρα διαταραχών, όπως η ΨΚΔ, 

η σωματική δυσμορφική διαταραχή, οι διατροφικές διαταραχές, ο παθολογικός τζόγος κ.α. Οι 

διαταραχές αυτές μοιράζονται ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά χαρακτηριστικά και ενδείξεις 

ομοιότητας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασθενών, την πορεία, την συννοσηρότητα, την 

νευροβιολογία, και τη θεραπευτική ανταπόκριση, γεγονός που αιτιολογεί την μεταφορά της ΨΚΔ 

από την κατηγορία των αγχωδών διαταραχών σε κατηγορία καταναγκαστικού ψυχαναγκαστικού 

φάσματος (Bartz & Hollander, 2006). 

Οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μεταφορά της ΨΚΔ από τις αγχώδεις διαταραχές 

είναι πιθανό να τονίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαταραχής, να εγείρει την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την διαταραχή, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες ανίχνευσης και 

κατάλληλης θεραπείας. Παρόλο που υπάρχει μια επικάλυψη στην θεραπεία των αγχωδών 

διαταραχών και της ΨΚΔ, οι τελευταίοι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται πάντα σε αρκετές από τις 

θεραπείες των αγχωδών διαταραχών, όπως για παράδειγμα στις βενζοδιαζεπίνες. Έτσι, εάν η ΨΚΔ 
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δεν ανιχνευτεί, μπορεί να μείνει αθεράπευτη. Πέρα από την βελτίωση στη διάγνωση και θεραπεία 

της ΨΚΔ, και άλλες διαταραχές του ψυχαναγκαστικού καταναγκαστικού φάσματος θα 

επωφεληθούν από αυτή την αλλαγή στην ταξινόμηση. Με την κατανόηση της αιτιολογίας των 

επαναλαμβανόμενων σκέψεων και συμπεριφορών στην ΨΚΔ, η γνώση μπορεί να επεκταθεί και 

για το υπόλοιπο φάσμα. 

 

2.3 Διάγνωση της ΨΚΔ 

Η διάγνωση της ΨΚΔ είναι η ίδια είτε ο ασθενής είναι ενήλικας, είτε πρόκειται για παιδί. 

Κλινικά η διαταραχή εμφανίζεται ίδια και στις 2 ομάδες, με τη διαφορά ότι τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται λιγότερο τα συμπτώματα τους (Goodman, 1999). Αυτό διαφοροποιεί την ΨΚΔ 

σε σχέση με τις υπόλοιπες ψυχιατρικές διαταραχές, όπου τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται 

διαφορετικά στα παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες. Η ηλικία έναρξης εξετάζεται από 

επιδημιολογικές μελέτες. Είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις στα ποσοστά αυτών των μελετών, 

λόγω της ασάφειας στον καθορισμό της ηλικίας έναρξης. Οι συγγραφείς επικεντρώνονται στην 

ηλικία όπου πρωτοπαρουσιάζονται τα συμπτώματα και προκαλούν δυσφορία ή στην ηλικία όπου 

τα άτομα αρχίζουν να πληρούν τα κριτήρια του DSM, ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί ασθενείς 

που αναφέρουν την παρουσία υποκλινικών συμπτωμάτων, πολύ πριν γίνουν αυτά σοβαρά, 

προκαλέσουν δυσφορία και οδηγήσουν σε αναζήτηση για θεραπεία. Κατά τους Attiullah και συν. 

(2000), τα δεδομένα δείχνουν ένα μέσο όρο έναρξης της διαταραχής στα 21 χρόνια, στα 19 για 

τους άνδρες και στα 22 κατά μέσο όρο, για τις γυναίκες. Δεν είναι ασυνήθιστο να παρουσιάζονται 

τα συμπτώματα και πριν από αυτή την ηλικία. Το 21% των ασθενών αναφέρουν την ύπαρξη των 

συμπτωμάτων τους πριν την εφηβεία. Το θετικό σε ΨΚΔ οικογενειακό ιστορικό και το ιστορικό 

διαταραχής τικ, σχετίζονται με την εμφάνιση της διαταραχής σε μικρή ηλικία (Attiullah et al., 

2000).  

Έχουν καταγραφεί και οι περιπτώσεις βραδείας έναρξης της διαταραχής. Έχει αναφερθεί 

ότι το 11% των ατόμων με την διαταραχή την εμφάνισε μετά τα 30 χρόνια. Οι ασθενείς με βραδεία 

έναρξη των συμπτωμάτων της ΨΚΔ, έχουν την τάση για λιγότερο σοβαρή εκδήλωση αυτών και 

ανταποκρίνονται καλύτερα σε γνωστικές-συμπεριφορικές θεραπείες, ενώ παρουσιάζουν και 

μικρότερη ψυχιατρική συννοσηρότητα (Hudak & Dougherty, 2011). 
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Παρόλο που η ΨΚΔ αναγνωρίζεται ως μια σοβαρή ψυχική ασθένεια, είναι συχνό 

φαινόμενο για τους ασθενείς να παρακολουθούνται για κάποιο διάστημα πριν να γίνει η πλήρης 

διάγνωση τους με τη διαταραχή. Οι ασθενείς αυτοί επισκέπτονται κατά μέσω όρο 3 με 4 γιατρούς 

και ξοδεύουν 9 χρόνια ψάχνοντας θεραπεία, πριν λάβουν την κατάλληλη διάγνωση. Τέτοιες 

καθυστερημένες διαγνώσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ασθενείς υποφέρουν από την 

διαταραχή και συχνά αναβάλλουν την αναζήτηση βοήθειας, έχουν ως αποτέλεσμα ένα μέσο όρο 

17 χρόνων από την έναρξη της διαταραχής μέχρι την λήψη κατάλληλες θεραπείας (Hollander and 

Wong, 1998). Ακόμη και αν οι ασθενείς λάβουν την σωστή διάγνωση, λιγότεροι από το 10% θα 

λάβουν φαρμακευτική αγωγή συνεπή με τα τρέχοντα πρότυπα φροντίδας (Hankin et al., 2009). 

Ένας μόνο στους πέντε εφήβους με την διαταραχή λαμβάνει θεραπεία (Valleni-Basile et al., 1994). 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η ΨΚΔ αποτελεί αντικείμενο πιθανής 

υποδιάγνωσης: 

1. απροθυμία των ασθενών να αποκαλύψουν τα συμπτώματά τους  

2. έλλειψη αναγνώρισης της πολυμορφίας των παρουσιαζόμενων συμπτωμάτων της 

διαταραχής από τους γιατρούς  

3. αποτυχία στην διατύπωση διερευνητικών ερωτήσεων σε μια ψυχολογική εξέταση. 

Για την διευκόλυνση της διάγνωσης της ΨΚΔ, διερευνητικά ερωτήματα θα πρέπει να τίθενται 

στους ασθενείς και κυρίως σε αυτούς που παραπονιούνται για άγχος και κατάθλιψη (Hudak & 

Dougherty, 2011). 

Η διαφορική διάγνωση της ΨΚΔ, είναι μια δύσκολη διαδικασία, ένας παράγοντας που 

συμβάλει σε αυτή τη δυσκολία είναι το ότι οι ψυχαναγκασμοί μπορεί να περιλαμβάνουν 

οποιοδήποτε περιεχόμενο. Είναι η φύση της σκέψης που καθορίζει τον ψυχαναγκασμό, όχι το 

περιεχόμενο της σκέψης. Κάποιοι συχνοί ψυχαναγκασμοί, κατά σειρά συχνότερης εμφάνισης, 

είναι οι εξής: ο έλεγχος, το καθάρισμα, η μικτή μορφή, οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, οι 

πνευματικές τελετουργίες, η τακτικότητα, η συσσώρευση αντικειμένων, το μέτρημα. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι ψυχαναγκασμοί, ορίζονται ως σκέψεις, παρορμήσεις ή εικόνες. Πολλοί ειδικοί 

ξεχνούν ότι οι καταναγκασμοί μπορεί να παρουσιάζονται και σε διαφορετική μορφή από τις 

σκέψεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη διάγνωση. Αρκετοί ασθενείς αναφέρουν ότι o 

αρχικός τους ψυχαναγκασμός δεν είναι μια καθορισμένη σκέψη, αλλά περισσότερο η δυσκολία 

να εκτελέσουν μια εργασία μέχρι να είναι απολύτως σωστή. Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν 
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πολλαπλούς ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς, καθώς πολλά συμπτώματα της ΨΚΔ 

εμφανίζονται ταυτόχρονα (Hudak & Dougherty, 2011). 

 

2.4 Βασικά συμπτώματα ψυχαναγκασμών και καταναγκασμών 

Ήδη από τις πρώτες περιγραφές της ΨΚΔ, οι συγγραφείς προσπάθησαν να διαχωρίσουν 

την διαταραχή σε υποκατηγορίες, έτσι το 1869 υπήρχαν οι εξής κατηγορίες: η «τρέλα της 

αμφιβολίας» και το «παραλήρημα της επαφής» («folie du doute» ή «madness of doubt» και «delire 

du toucher» ή «delusion of touch») (Hudak & Doughert, 2011). 

Στις σύγχρονες εποχές, οι συγγραφείς έχουν διαχωρίσει τα συμπτώματα σε ποικίλες 

κατηγορίες περιλαμβάνοντας την καθαριότητα, τον έλεγχο, την συμμετρία, τις επιθετικές σκέψεις, 

την συσσώρευση αντικειμένων και διάφορες άλλες. Μια εναλλακτική ταξινόμηση των 

συμπτωμάτων γίνεται σύμφωνα με την προέλευση των ψυχαναγκασμών, οι οποίοι τείνουν να 

προκύπτουν είτε από συνειδητές, αυθόρμητες σκέψεις, είτε προκαλούνται από εξωτερικά 

ερεθίσματα (Lee et al. 2005). Το 1980 το DSM-3 όριζε τη διαταραχή χωρίς καμία αναφορά σε 

ιδιαίτερα συμπτώματα και υποκατηγορίες. Πλέον, οι διαφορετικές πλευρές του πολυδιάστατου 

μοντέλου της ΨΚΔ αναδεικνύουν διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, ανάλογα με την 

διάσταση του ψυχαναγκασμού. Η έρευνα στην γενετική, την νευροβιολογία και την θεραπευτική 

της διαταραχής, μπορεί να αξιοποιήσει αυτούς τους διαφορετικούς φαινοτύπους (Leckman et al., 

2007).  

Η ΨΚΔ είναι νοσολογικά ετερογενής, αλλά δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την 

οριοθέτηση έγκυρων υποτύπων (Lochner & Stein, 2003), παρόλο που έχει προταθεί μια σειρά από 

τρόπους υποκατηγοριοποίησης των ασθενών. Σύμφωνα με το ICD-10 (1992) υπάρχουν οι εξής 

κατηγορίες: 

1. ΨΚΔ όπου εμφανίζονται κυρίως ψυχαναγκασμοί 

2. ΨΚΔ που χαρακτηρίζεται κυρίως από καταναγκασμούς 

3. ΨΚΔ με ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς ταυτόχρονα. 

Μια τέτοια κατηγοριοποίηση είναι χρήσιμη. Σύμφωνα με το DSM-IV (1994), ο ειδικός μπορεί να 

καθορίσει αν ο ασθενής έχει κακή επίγνωση ή όχι των ψυχαναγκασμών και των καταναγκασμών 

που βιώνει. Η συμπεριφορική θεραπεία είναι πιο επιτυχής για κάποιους καταναγκασμούς παρά 
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για τους ψυχαναγκασμούς και ασθενείς με φτωχή επίγνωση είναι λιγότερο κινητοποιημένοι για 

θεραπεία. Έτσι, τέτοιες υποκατηγορίες βοηθούν τον ειδικό να επιλέξει την κατάλληλη 

θεραπευτική αντιμετώπιση (Bejerot, 2007).  

Κατά την Bejerot (2007), ο πιο γνωστός υποτύπος της ΨΚΔ είναι αυτός με ταυτόχρονη 

εκδήλωση διαταραχής τικ. Ιστορικό διαταραχής τικ είναι παρόν τουλάχιστο στο 25% των ασθενών 

με ΨΚΔ (Mataix-Cols et al., 1999). Τα τικ είναι κληρονομικά και εμφανίζονται συχνά σε άτομα 

όπου η ΨΚΔ σχετίζεται με στρεπτοκοκκική λοίμωξη (Snider et al.,2004). Η παρουσία διαταραχής 

τικ έχει σχετιστεί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΨΚΔ, όπως η συμμετρία, η τάξη, το επίμονο 

άνοιγμα και κλείσιμο των ματιών, το άγγιγμα, το τρίψιμο, οι τελετουργίες (Mataix-Cols et al., 

1999). Αντιστρόφως, η ΨΚΔ είναι συχνή ανάμεσα σε άτομα με διαταραχή τικ, υποδεικνύοντας 

έτσι κάποιους κοινούς μηχανισμούς σε αυτές τις φαινομενικά διακριτές διαταραχές (Bejerot, 

2007). 

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (National Institute of 

Mental Health – NIMH, 2016), συχνά συμπτώματα ψυχαναγκασμών είναι:  

 Φόβος για μικρόβια ή μόλυνση 

 Ανεπιθύμητες απαγορευμένες σκέψεις που σχετίζονται με σεξουαλικές πράξεις, 

θρησκευτικές ή πράξεις πρόκλησης ζημιάς 

 Επιθετικές σκέψεις ως προς τον εαυτό ή προς άλλους 

 Επιθυμία για ύπαρξη συμμετρίας ή απόλυτης τάξης 

Όσον αφορά τα συχνά συμπτώματα καταναγκασμών, αυτά είναι: 

 Υπερβολική καθαριότητα ή/και πλύσιμο χεριών 

 Τοποθέτηση και ταξινόμηση των πραγμάτων με συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο 

 Επαναλαμβανόμενος έλεγχος για πράγματα, όπως πχ επαναλαμβανόμενος έλεγχος για το 

κλείδωμα της πόρτας ή το κλείσιμο του φούρνου 

Γενικά ένα άτομο με ΨΚΔ κάνει τα εξής: 

 Δεν μπορεί να ελέγξει τις σκέψεις και τις συμπεριφορές του, ακόμα και αν αυτές 

αναγνωρίζονται ως υπερβολικές 

 Ξοδεύει τουλάχιστον μια ώρα την ημέρα σε αυτές τις σκέψεις και συμπεριφορές 
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 Δεν νιώθει κάποια ευχαρίστηση κάνοντας τις πράξεις αυτές, αλλά ίσως νιώθει σύντομη 

ανακούφιση από το άγχος που του προκαλούν οι σκέψεις του 

 Βιώνει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινή του ζωή που προκαλούνται από αυτές τις 

σκέψεις ή τις συμπεριφορές. 

Η πορεία της ΨΚΔ είναι χρόνια και ισόβια. Τα συμπτώματα κυμαίνονται στην ζωή του 

ασθενή, εμφανίζοντας άλλοτε αύξηση και άλλοτε μείωση όσον αφορά την σοβαρότητα τους, με 

τη πιθανότητα πλήρους εξάλειψης στους ενήλικες να είναι μικρή (Goodwin et al., 1969). 

 

2.5 Επιδημιολογία 

Σχετικά με την επιδημιολογία της διαταραχής, αρχικά η ΨΚΔ θεωρούνταν σπάνια 

κατάσταση. Αυτό άλλαξε με την δημοσίευση της μελέτης του Epidemiological Catchment Area 

(ECA), το 1988. Αυτή η μελέτη βασίστηκε σε μεγάλο δείγμα νοικοκυριών των ΗΠΑ και έδειξε 

ότι τα ποσοστά της διαταραχής κυμαίνονταν ανάμεσα στο 1,9 με 3,3%, ποσοστά μεγαλύτερα από 

το αναμενόμενο (Hudak & Dougherty,2011). Πιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η ΨΚΔ, αποτελεί 

την τέταρτη πιο συχνή ψυχιατρική διαταραχή, μετά από τις ειδικές φοβίες, την διαταραχή χρήσης 

ουσιών, και την μείζονα κατάθλιψη (Rasmussen and Eisen, 1994). 

Η ΨΚΔ είναι μια διαταραχή που επηρεάζει ενήλικες, έφηβους και παιδιά σε όλο τον κόσμο 

(Goodman, 2014). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τοποθέτησε την ΨΚΔ ανάμεσα στις 10 

ιατρικές και ψυχιατρικές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν αναπηρία. Το ECA (1988) 

έδειξε ότι περίπου 20-36% των ασθενών με ΨΚΔ, αντιμετώπιζε δυσκολίες απασχόλησης και ότι 

το 25% των ασθενών αντιμετώπιζαν προβλήματα στον γάμο τους και είναι λιγότερο πιθανό να 

παντρευτούν σε σχέση με άτομα χωρίς την διαταραχή (Hudak & Dougherty,2011). 

Κατά το εθνικό ινστιτούτο ψυχικής υγείας (ΝΙΜΗ, 2016), οι άνδρες και οι γυναίκες 

προσβάλλονται το ίδιο περίπου από την διαταραχή, αν και η εκδήλωση των συμπτωμάτων 

διαφέρει. Οι Mathis και συν. (2011) θέλησαν να διερευνήσουν τις διαφορές φύλου στο κλινικό 

πληθυσμό με ΨΚΔ. Για αυτό το λόγο, έκαναν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα 20 τελευταία 

έτη στις βάσεις δεδομένων Medline και PsycINFO, καταλήγοντας σε 63 μελέτες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες με ΨΚΔ ήταν πιο πιθανό να είναι εργένηδες, να έχουν 

εμφανίσει σε μικρή ηλικία τα συμπτώματα της διαταραχής τα οποία και να έχουν χρόνια πορεία, 
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να εμφανίζουν σοβαρότερα προβλήματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, να παρουσιάζουν 

περισσότερα επιθετικά και σεξουαλικά συμπτώματα, αλλά και συμπτώματα που σχετίζονται με 

την θρησκεία, και τέλος μεγαλύτερη συννοσηρότητα με διαταραχή τικ και διαταραχή χρήσης 

ουσιών. Οι γυναίκες με ΨΚΔ εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα που αφορούν τη μόλυνση και 

την καθαριότητα, και μεγαλύτερη συννοσηρότητα με διατροφικές διαταραχές και διαταραχές στον 

έλεγχο της παρορμητικότητας. Οι ερευνητές θεωρούν ότι το φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην 

εκδήλωση των συμπτωμάτων της διαταραχής και για αυτό το λόγο θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψιν στην αξιολόγηση των ασθενών.  

 

2.6 Αιτιολογικοί Παράγοντες 

Κατά τους Hudak και Dougherty (2011), υπάρχουν πιθανοί γενετικοί και αυτοάνοσοι 

αιτιολογικοί παράγοντες για την ΨΚΔ, ωστόσο οι έρευνες για την διευκρίνιση της πιθανότητας 

γενετικής προέλευσης της διαταραχής, βρίσκονται σε εξέλιξη (Pauls, 2008). Αναλύσεις 

περιστατικών με ΨΚΔ σε διδύμους δείχνουν ότι οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι εμφανίζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό τη διαταραχή σε σχέση με διζυγωτικούς διδύμους, γεγονός που αναδεικνύει 

μια γενετική χροιά της ασθένειας. Οικογενειακές μελέτες έδειξαν ότι η εμφάνιση της διαταραχής 

γινόταν σε οικογενειακή βάση. Έρευνες μελετούν την πιθανή συσχέτιση της εμφάνισης της ΨΚΔ 

με την παρουσία κάποιου συγκεκριμένου γονιδιώματος, αλλά και την συσχέτιση ορισμένων 

συμπτωμάτων με την εκδήλωση συγκεκριμένων συμπεριφορών (Hudak and Dougherty, 2011). 

Άλλη μια πιθανή αιτία για την ΨΚΔ περιλαμβάνει τη μόλυνση από στρεπτόκοκκο (Snider 

& Swedo, 2004). Έχει αναγνωριστεί ότι μια νευρολογική διαταραχή που ονομάζεται «Sydenham’s 

chorea», μπορεί να εμφανιστεί μετά από στρεπτοκοκκική μόλυνση και να συνδεθεί με τα 

συμπτώματα της ΨΚΔ. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται σύνδρομο PANDAS (pediatric 

autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections) (Moretti, 2008). 

Σύμφωνα με το NIMH (2016), πιθανά αίτια της ΨΚΔ βρίσκονται στην εγκεφαλική δομή 

και λειτουργία των ασθενών. Μελέτες απεικόνισης εγκεφάλου δείχνουν ότι ορισμένα συμπτώματα 

της ΨΚΔ συνδέονται με ανωμαλίες σε εγκεφαλικές περιοχές.  
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2.7 Προσεγγίσεις Αντιμετώπισης 

Η ΨΚΔ συνήθως αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία ή συνδυασμό 

και των δύο. Αν και οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται στη θεραπεία, μερικοί συνεχίζουν 

να βιώνουν συμπτώματα (Stein, 2001). Πιο συγκεκριμένα, από το 1960 μέχρι και σήμερα 

χρησιμοποιούνται με πολύ υποσχόμενα αποτελέσματα, η συμπεριφορική θεραπεία και κυρίως η 

θεραπεία έκθεσης, αλλά και θεραπείες που βασίζονται στην θεωρία μάθησης. (Hudak & 

Dougherty, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΔΦΑ ΚΑΙ ΨΚΔ 

 

3.1 Συννοσηρότητα μεταξύ ΔΦΑ και ΨΚΔ 

Μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στις έρευνες της ψυχοπαθολογίας είναι το γεγονός 

ότι η συννοσηρότητα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση σε αυτό τον επιστημονικό κλάδο 

(Kessler, 2005). Οι Borsboom et al. (2011) αναφέρουν ότι η αποκάλυψη των αιτιών της εμφάνισης 

της συννοσηρότητας βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κλινικής ψυχολογίας και 

ψυχιατρικής, διότι έχει συσχετιστεί με φτωχότερη πρόγνωση και μεγαλύτερες ανάγκες για 

επαγγελματική βοήθεια. Μελέτησαν επίσης τα συμπτώματα των διαταραχών που περιγράφονται 

στο DSM-4 και από την έρευνα τους προέκυψε μια επικάλυψη σε αυτά τα συμπτώματα. Πιο 

συγκεκριμένα, τα μισά από τα συμπτώματα που αναγράφονται στο εγχειρίδιο συνδέονται μεταξύ 

τους, γεγονός που δείχνει την εγγενή πολυπλοκότητα των ψυχικών διαταραχών (Borsboom, 2011). 

Η συννοσηρότητα ή διπλή διάγνωση ορίζεται από τον ΠΟΥ (1995) ως η συνύπαρξη στο 

ίδιο άτομο δύο ή περισσότερων διαφορετικών διαταραχών που εμφανίζονται ταυτόχρονα με την 

αρχική διαταραχή ή ασθένεια. Κατά τους Borsboom et al. (2011), πρόκειται για την συνύπαρξη 

δύο καταστάσεων που έχουν μεταξύ τους κάποια αιτιολογική συνάφεια με παθοφυσιολογική 

βάση. Η διερεύνηση της συννοσηρότητας γίνεται μέσω αναλύσεων συσχέτισης των παθολογικών 

καταστάσεων, διαδικασία μέσω της οποίας προκύπτουν σημαντικές γνώσεις σχετικά με το ποιες 

διαταραχές παρουσιάζονται ταυτόχρονα πιο συχνά και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που 

προδιαθέτουν προς τη συννοσηρότητα, ενώ η αιτιολογία της συνδέεται με την ίδια τη φύση των 

ψυχικών διαταραχών (Borsboom,2011). 

Κατά τους Cramer et al. (2010), η κατάσταση στην οποία ένα άτομο υποφέρει από μια 

ψυχική διαταραχή είναι δύσκολη, αλλά το να υποφέρει από πολλαπλές ψυχικές διαταραχές είναι 

χειρότερο. Η συννοσηρότητα συνδέεται σταθερά με μεγαλύτερη παρέμβαση στην καθημερινή 

ζωή του ασθενή και υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας. Επίσης, ανάμεσα στα άτομα που πληρούν 

τα διαγνωστικά κριτήρια μιας ψυχικής διαταραχής, περίπου το 45% λαμβάνει και μια επιπλέον 

διάγνωση. 
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Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πλήθος ερευνών για τη μελέτη της συννοσηρότητας της 

ΔΦΑ και της ΨΚΔ μεταξύ τους, καθώς επίσης και για τη συννοσηρότητα τους και με άλλες 

διαταραχές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε συντομία τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 

διαφόρων ερευνητών που ασχολήθηκαν με το παραπάνω θέμα. 

Οι Baron-Cohen και συν. σε μελέτη τους το 2001 υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με ΨΚΔ 

εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα ΔΦΑ σε σύγκριση με τον τυπικό μη κλινικό πληθυσμό. 

Επίσης, τόσο η ΔΦΑ όσο και η ΨΚΔ που παρουσιάζονται σε κλινικές περιπτώσεις ατόμων 

συσχετίζονται και με την εμφάνιση διάφορων άλλων συννοσηρών διαταραχών.  

Σε μελέτη των Bejerot και συν. (2001) διερευνάται η σχέση μεταξύ των διαταραχών 

προσωπικότητας τύπου Α, αλλά και άλλων χαρακτηριστικών προσωπικότητας που 

παρουσιάζονται σε ασθενείς με ΨΚΔ και η σχέση τους με τον υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό 

και το Asperger. Στην έρευνα συμπεριλαμβάνονται 64 άτομα με ΨΚΔ. Τα στοιχεία 

προσωπικότητας αξιολογήθηκαν με την Karolinska Scales of Personality (KSP) και με 

ερωτηματολόγια για διαταραχές προσωπικότητας που περιλαμβάνονται στο DSM-4. Επιπλέον, τα 

αυτιστικά στοιχεία αξιολογήθηκαν από 3 ανεξάρτητους βαθμολογητές, σε 29 άτομα τα οποία και 

είχαν βιντεοσκοπηθεί. Το 20% του δείγματος με ΨΚΔ, εμφάνιζε και χαρακτηριστικά ΔΦΑ. Αυτά 

τα άτομα πήραν υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα KSP, στους τομείς της μυϊκής έντασης, της 

ψυχασθένειας και της αναστολής επιθετικότητας και χαμηλότερες βαθμολογίες στον τομέα της 

κοινωνικοποίηση, σε σύγκριση με ασθενείς με ΨΚΔ χωρίς αυτιστικά χαρακτηριστικά. Επίσης, τα 

άτομα με τα χαρακτηριστικά ΔΦΑ, πληρούσαν τα κριτήρια των διαταραχών αγχώδους και 

παρανοϊκής προσωπικότητας σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς 

τα αυτιστικά χαρακτηριστικά. Οι Bejerot και συν. (2001) συμπέραναν ότι η ΨΚΔ συχνά συνδέεται 

με τη ΔΦΑ και ότι υπάρχει επικάλυψη συμπτωμάτων μεταξύ τους. Λίγο αργότερα, η Bejerot 

(2007) υποστήριξε ότι η ΨΚΔ με συννοσηρότητα ΔΦΑ εμφανίζεται τόσο συχνά, που θα πρέπει 

να αναγνωρίζεται ως έγκυρος υποτύπος της ΨΚΔ, όπως συμβαίνει με την περίπτωση ασθενών με 

ΨΚΔ και συννοσηρότητα διαταραχής τικ (Snider et al., 2004). 

Αυτή η συσχέτιση μεταξύ ΔΦΑ και ΨΚΔ εμφανίζεται ήδη από την νεαρή ηλικία του 

ατόμου. Ορισμένα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά παιδιών και νέων με ΨΚΔ, όπως το χαμηλό 

επίπεδο δραστηριότητας, το χαμηλό επίπεδο κοινωνικότητας και το υψηλό επίπεδο 

ντροπαλότητας/συστολής έχουν συσχετιστεί θετικά με την ΔΦΑ (Ivarsson & Winge-Westholm, 
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2004). Το γεγονός λοιπόν ότι ΔΦΑ και ΨΚΔ εντοπίζονται και συνυπάρχουν σε παιδιά αιτιολογεί 

τον μεγάλο όγκο ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιατρικούς ασθενείς σχετικά με την 

σχέση των δυο διαταραχών (Leyfer et al., 2006). 

Κατά τους Ivarsson και Melin (2008), τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν δείξει αυξημένα ποσοστά 

ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών συμπτωμάτων και αντίστροφα, οι ασθενείς με παιδιατρική 

ΨΚΔ εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα συμπτωμάτων αυτισμού σε ποσοστό 6,2%. Παρόμοια, 

λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι μισοί ασθενείς με ΨΚΔ εμφανίζουν πρώιμη έναρξη της διαταραχής 

(Maina et al., 2008), είναι πιθανό αυτή η σχέση με την ΔΦΑ να ισχύει και για τους ενήλικες με 

ΨΚΔ (Ivarsson & Melin, 2008). Οι Bejerot και συν. (2001) υποστηρίζουν ότι οι ενήλικες ασθενείς 

με ΨΚΔ παρουσιάζουν αυτιστικά χαρακτηριστικά σε ποσοστό πάνω από το 20%. Οι Chasson και 

συν. (2011) υποστηρίζουν ένα ποσοστό μεταξύ 3 και 7% των ατόμων με ΨΚΔ πληρούν και τα 

κριτήρια της ΔΦΑ, ενώ ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζει στοιχεία αυτισμού. Ωστόσο, 

οι Cath και συν. (2008) θεωρούν ότι ελάχιστη έρευνα έχει διεξαχθεί σχετικά με τα συμπτώματα 

της ΔΦΑ σε ασθενείς με ΨΚΔ, με συνέπεια τα συμπτώματα ΔΦΑ να μην ανιχνεύονται. Αυτό 

οφείλεται στην έλλειψη εξοικείωσης των ειδικών με διαταραχές των οποίων η έναρξη τους 

συμβαίνει στην παιδική ηλικία.  

Οι Ivarsson και Melin (2008), οι οποίοι αναφέρθηκαν και παραπάνω, ασχολήθηκαν με την 

αξιολόγηση του επιπολασμού των αυτιστικών χαρακτηριστικών στην παιδιατρική ΨΚΔ και τον 

συσχετισμό τους με συννοσηρότητα ΨΚΔ. Στην έρευνα τους χρησιμοποίησαν τα διαγνωστικά 

κριτήρια του DSM-4, την κλίμακα αξιολόγησης Autistic Symptom/Syndrome Questionnaire, την 

ημιδομημένη ψυχιατρική συνέντευξη KSADS και την Children’s Yale-Brown Obsessive-

Compulsive Scale για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων της ΨΚΔ. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με παιδιατρική ΨΚΔ εμφάνιζαν συχνά αυτιστικά 

χαρακτηριστικά. Επίσης, αρκετά σοβαρά ήταν τα συμπτώματα της ΨΚΔ στις περιπτώσεις όπου 

οι ασθενείς με τη διαταραχή εμφάνιζαν συννοσηρότητα ΔΦΑ, διαταραχής τικ/Tourette, 

συμπεριφορικών προβλημάτων και ΔΕΠ-Υ. Επομένως, η μελέτη των Ivarsson και Melin (2008), 

δείχνει ότι στοιχεία ΔΦΑ είναι αρκετά συχνά σε ασθενείς με ΨΚΔ (ακόμα και δέκα φορές 

συχνότερα από ότι στον τυπικό πληθυσμό) και ότι τα υψηλά επίπεδα συμπτωμάτων ΨΚΔ 

συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με τη συννοσηρότητα ΔΦΑ και άλλων διαταραχών, όπως το 

σύνδρομο Tourette και ΔΕΠ-Υ.  
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Η ύπαρξη της συννοσηρότητας ΔΦΑ και ΨΚΔ κάνει απαραίτητη τη μελέτη των 

συμπτωμάτων που επικαλύπτονται και της σοβαρότητας αυτών. Τέτοια είναι η μελέτη των Cath 

και συν. (2008), οι οποίοι συνέκριναν τα συμπτώματα που επικαλύπτονται μεταξύ ΔΦΑ, ΨΚΔ και 

κοινωνικού άγχους σε ομάδες ενηλίκων. Οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν άτομα με ΨΚΔ, με 

κοινωνική φοβία, με ΔΦΑ, με συννοσηρότητα ΨΚΔ και ΔΦΑ, με συννοσηρότητα κοινωνικής 

φοβίας και ΔΦΑ και μια μη κλινική ομάδα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: το Autism 

Questionnaire (AQ), το Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scales, το Liebowitz Social Anxiety 

Scale, το Beck Anxiety Inventory και το ερωτηματολόγιο για τη δυστονία στο εγώ της ΨΚΔ. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τις 

μετρήσεις του κοινωνικού και γενικευμένου άγχους. Οι ασθενείς με τη ΔΦΑ, έδειξαν αυξημένα 

αποτελέσματα στις υποκλίμακες του AQ για τα προβλήματα επικοινωνίας και την έλλειψη 

φαντασίας, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς σημείωσαν όμοιες βαθμολογίες με την ομάδα ελέγχου. 

Σχετικά με την σοβαρότητα των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών συμπτωμάτων, οι ασθενείς 

με ΨΚΔ έδειξαν τα υψηλότερα αποτελέσματα ακολουθούμενοι από αυτούς με ΨΚΔ και ΔΦΑ, και 

στη συνέχεια ακολουθούσε η ομάδα με ΔΦΑ. Οι ασθενείς με την συννοσηρότητα ΔΦΑ και ΨΚΔ, 

σημείωσαν βαθμολογίες μεταξύ των αποτελεσμάτων της ομάδας με την ΨΚΔ και της βαθμολογίας 

που σημείωσε η μη κλινική ομάδα, η οποία είχε και τα χαμηλότερα αποτελέσματα. Όσον αφορά 

τον έλεγχο της δυστονίας στο εγώ, δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις βαθμολογίες της ομάδας με 

την ΨΚΔ και της ομάδας με συννοσηρότητα ΔΦΑ και ΨΚΔ. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι οι 

ασθενείς με ΔΦΑ χαρακτηρίζονται από λιγότερους ψυχαναγκασμούς σε σχέση με τους ασθενής 

με ΨΚΔ. 

Σημαντικές είναι και οι έρευνες σχετικά με την μελέτη των χαρακτηριστικών των δύο 

διαταραχών και κυρίως όταν αυτές συνυπάρχουν. Οι Lewin και συν. (2011) υποστηρίζουν ότι η 

εμφάνιση της ΨΚΔ σε νέους με ΔΦΑ, είναι συχνή, ξεπερνώντας το 37%. Σε μελέτη τους 

συνέκριναν τα κλινικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας νέων με συννοσηρότητα ΔΦΑ και ΨΚΔ, με 

τα κλινικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας νέων με ΨΚΔ, αντίστοιχου φύλου και ηλικίας. Η ομάδα 

με τη συννοσηρότητα δεν εμφάνιζε σοβαρότερα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα 

και η μόνη διαφορά ήταν στα ειδικά συμπτώματα της ΨΚΔ. Χαρακτηριστικό εύρημα είναι τα 

συμπτώματα ΔΕΠ-Υ, κοινωνικής φοβίας και διαταραχής άγχους αποχωρισμού που εμφανίστηκαν 

περισσότερο ανάμεσα στην ομάδα με τη συννοσηρότητα. Τα αποτελέσματα των Lewin και συν. 

(2011) δηλώνουν ότι τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα στην ομάδα με την 
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συννοσηρότητα, δεν έμοιαζαν με τις επαναλαμβανόμενες πράξεις και συμπεριφορές των 

αυτιστικών ατόμων και δεν παρουσιάστηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα από τα συμπτώματα της 

ομάδας των νέων με την ΨΚΔ. Πολλά κλασσικά συμπτώματα ψυχαναγκασμών και 

καταναγκασμών ήταν λιγότερο συχνά στα άτομα με συννοσηρότητα ΔΦΑ και ΨΚΔ, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η ΨΚΔ μπορεί να είναι φαινοτυπικά διαφοροποιημένη σε κάποιο βαθμό από τη 

ΔΦΑ, αλλά και ότι διαφέρει όταν εμφανίζεται χωρίς συννοσηρότητα στον ασθενή.  

Φαίνεται από τα παραπάνω δεδομένα ότι οι ΔΦΑ και ΨΚΔ συνυπάρχουν σε κλινικά 

δείγματα παιδιών και ενηλίκων, ορισμένα συμπτώματα τους επικαλύπτονται, αλλά και ορισμένα 

χαρακτηριστικά τους και συμπεριφορές τις διαφοροποιούν ως διακριτές διαταραχές. Η κατανόηση 

της συννοσηρότητας αυτών των διαταραχών μπορεί να διευκολύνει την αντιμετώπιση τους και να 

συμβάλει στην ανάπτυξη θεραπευτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή. 

 

3.2 Συννοσηρότητα ΔΦΑ, ΨΚΔ και άλλων διαταραχών 

Εκτός όμως από την συνύπαρξη της ΔΦΑ και ΨΚΔ υπάρχουν και άλλες διαταραχές που 

εκδηλώνονται ταυτόχρονα μαζί τους. Οι Tükel και συν. (2002), βασιζόμενοι σε μελέτη του ECA 

(1988) υποστηρίζουν αυτήν την ύπαρξη συννοσηρότητας ΨΚΔ και άλλων ψυχιατρικών 

προβλημάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι σύμφωνα με την μελέτη του ECA, τα 2/3 των 

ασθενών με ΨΚΔ πληρούν τα κριτήρια και για κάποια άλλη ψυχιατρική διαταραχή, για κάποια 

περίοδο της ζωής τους. Βρέθηκε ότι το 31% των ασθενών με τη διαταραχή πληρούν τα κριτήρια 

της μείζονος κατάθλιψης, το 18% της κοινωνικής φοβίας, το 17% των διαταραχών διατροφής, το 

14% της εξάρτησης από το αλκοόλ, το 12% της διαταραχή πανικού και το 27% των ασθενών 

εμφάνισε απόπειρες αυτοκτονίας (Attiullah et al., 2000). Επίσης, στο 1/3 των ασθενών με διπολική 

διαταραχή συναντώνται και τα κριτήρια της ΨΚΔ, με τα συμπτώματα της τελευταίας να μην 

εκδηλώνονται σε επεισόδια μανίας (Attiullah et al., 2000). Η διαταραχή γενικευμένου άγχους 

(generalized anxiety disorder - GAD) συνοδεύει συχνά τους ασθενείς με ΨΚΔ σε ποσοστό 20% 

(Abramowitz & Foa, 1998). Επίσης, το 5 με 10% των ασθενών με ΨΚΔ εκδηλώνουν συμπτώματα 

του συνδρόμου Tourette κάποια στιγμή στην ζωή τους (Swedo et al., 1989). Μάλιστα η 

συννοσηρότητα διαταραχής τικ (ειδικά στα κορίτσια με ΨΚΔ), μαζί με την παθολογική αμφιβολία 

φαίνεται να είναι και ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης των συμπτωμάτων της ΔΦΑ στην 
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παιδιατρική ΨΚΔ (Ivarsson & Melin, 2008). Ακόμη, η ΨΚΔ εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα με 

σχιζοφρένεια σε ποσοστά μεταξύ 7,8 και 41%, παρά στον τυπικό πληθυσμό (Attiullah et al., 2000). 

Άλλη μια διαταραχή που εμφανίζεται μαζί με την ΔΦΑ και ΨΚΔ είναι η ΔΕΠ-Υ. Οι Anholt 

και συν. (2010) μελέτησαν την σχέση αυτών των διαταραχών, τα συμπτώματα που εμφανίζονται 

και την σοβαρότητα αυτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΨΚΔ, παρουσίασαν 

αυξημένη συχνότητα συμπτωμάτων ΔΦΑ και ΔΕΠ-Υ. Ασθενείς με ΨΚΔ και ΔΕΠ-Υ, ανέφεραν 

περισσότερα αυτιστικά συμπτώματα (ιδιαίτερα στην μετάβαση της προσοχής και στις κοινωνικές 

δεξιότητες) από ότι ασθενείς με ΨΚΔ χωρίς ΔΕΠ-Υ. Τα προβλήματα μετάβασης της προσοχής, 

υπήρξαν οι πιο σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών 

συμπτωμάτων αλλά και της σοβαρότητας τους. Η παρασυσσώρευση δεν συσχετίστηκε με 

αυξημένες βαθμολογίες σε αυτιστικές κλίμακες, ωστόσο συσχετίστηκε με την απροσεξία. Τα 

προβλήματα μετάβασης της προσοχής, μπορεί να αντανακλούν τόσο την αλληλοκάλυψη 

συμπτωμάτων ΔΦΑ, ΔΕΠ-Υ και ΨΚΔ, όσο και ένα πιθανό κοινό αιτιολογικό παράγοντα. Η ΔΕΠ-

Υ, η ΨΚΔ και η ΔΦΑ, μοιράζονται κάποια βιολογική αιτιολογική επικάλυψη, που εντοπίζεται στα 

βασικά γάγγλια (Anholt, 2010). Στην ίδια έρευνα βρέθηκαν αυξημένα συμπτώματα ΔΕΠ-Υ σε 

παιδιά και εφήβους με διάγνωση ΨΚΔ σε ποσοστό πάνω από 30%. Αντίστροφα, το ποσοστό ΨΚΔ 

σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ εκτιμάται στο 8% (Anholt, 2010). Επίσης, τα συμπτώματα ΔΕΠ-Υ, είναι 

παρόντα σε ποσοστό έως 75 % των παιδιών με ΔΦΑ. Αντίστροφα, τα χαρακτηριστικά της ΔΦΑ 

έχουν βρεθεί σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ, γεγονός που υποδηλώνει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ ΔΦΑ 

και ΔΕΠ-Υ (Anholt, 2010). Τα ευρήματα αυτά δηλώνουν ότι η ΔΦΑ, η ΔΕΠ-Υ και η ΨΚΔ είναι 

αλληλένδετες (Anholt, 2010), κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους Ivarsson και Melin (2008), 

οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των συμπτώματα ΔΦΑ σε παιδιά με ΨΚΔ σχετίζεται με την 

ύπαρξη συννοσηρότητας ΔΕΠ-Υ. 

 

3.3 Κοινές συμπεριφορές μεταξύ ΔΦΑ και ΨΚΔ 

Οι επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές αποτελούν ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά συμπτώματα της διαταραχής ΔΦΑ και παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα 

κοινωνικά και επικοινωνιακά ελλείμματα. Ο όρος επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά 

χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που γίνονται συχνά και είναι περίεργες ή 
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ακατάλληλες και αποτελεί φαινόμενο που παρατηρείται σε ένα πλήθος ψυχολογικών διαταραχών 

και ιατρικών καταστάσεων (Zandt et al., 2007).  

Κατά τους Boyd και συν. (2009) αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν 

στερεοτυπίες, αυτοτραυματισμούς, καταναγκασμούς, τελετουργίες, ιδιόμορφα ενδιαφέροντα κ.α. 

Ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές χαρακτηρίζουν κυρίως τα άτομα με ΔΦΑ και εμφανίζονται 

λιγότερο σε άλλες διαταραχές όπως την ΨΚΔ, δηλαδή σύμφωνα με τους McDougle και συν. 

(2000), τα είδη των επαναλαμβανόμενων σκέψεων και συμπεριφορών των ενήλικων με ΔΦΑ και 

των ενηλίκων με ΨΚΔ μπορεί να διαφέρουν. 

Μια πλήρης διαγνωστική αξιολόγηση πρέπει να εξετάζει ολόπλευρα την παρουσία 

επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών σε κάποιον ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν και να αξιολογούνται οι καταστάσεις που προηγήθηκαν της στερεοτυπικής 

συμπεριφοράς, αλλά και οι συνέπειες της εμφάνισης και διατήρησης της συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς. Επιπλέον, θα πρέπει να συνυπολογίζεται και η συναισθηματική φόρτιση που 

προκαλείται στον ασθενή από την στερεοτυπική συμπεριφορά του (Spiker et al., 2012). Σύμφωνα 

με τους Farrell και συν. (2016), στα πλαίσια της ΨΚΔ, οι ψυχαναγκασμοί βιώνονται ως 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές και προκαλούν αξιοσημείωτο άγχος και δυσφορία. Ωστόσο, στα 

πλαίσια της ΔΦΑ, συνήθως οι επίμονες σκέψεις δεν προκαλούν άγχος και δυσφορία, αλλά 

σχετίζονται με ιδιόμορφα ενδιαφέροντα ή έντονες ανησυχίες για ασυνήθιστα αντικείμενα. Οι 

ασθενείς με ΔΦΑ εμπλέκονται οικειοθελώς στις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, διότι αντλούν 

ευχαρίστηση από αυτές (South et al., 2005). Έτσι, η συναισθηματική αντίδραση του ατόμου στις 

επαναλαμβανόμενες σκέψεις μπορεί να είναι πηγή πληροφόρησης για τη διαφορική διάγνωση 

ανάμεσα σε ΔΦΑ και ΨΚΔ. Σε αντίθεση με τους καταναγκασμούς της ΨΚΔ, πολλές 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές στη ΔΦΑ δεν εκτελούνται ως αντίδραση σε μια οδυνηρή 

σκέψη ή συναίσθημα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται με στόχο την μείωση 

του στρες από άτομα αυτά (Farrell et al., 2016). 

Το 1943, ο Kanner περιέγραψε την συμπεριφορά 11 αυτιστικών παιδιών υποστηρίζοντας 

ότι οι στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ήταν βασικό χαρακτηριστικό τους, και 

ακόμη και σήμερα παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της διάγνωσης της ΔΦΑ (ΑΡΑ, 2013). 

Συγκεκριμένα, κατέγραψε λεκτικές και κινητικές τελετουργίες, ψυχαναγκαστικές ερωτήσεις, 

άκαμπτη προσκόλληση στην ρουτίνα, ενασχόληση με λεπτομέρειες και ψυχαναγκαστική 
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διατήρηση της ομοιότητας. Επιπλέον, σε οικογενειακά πλαίσια παρατήρησε ότι μέλη οικογενειών 

εμφάνιζαν θρησκευτικού και σωματικού τύπου ψυχαναγκασμούς, συχνό πλύσιμο χεριών και 

διαταραχή τικ (Kanner, 1943).  

Τριάντα χρόνια περίπου αργότερα, ο Simons (1974) παρουσίασε ορισμένες υποθέσεις 

σχετικές με τις ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές. Υποστήριζε ότι αυτές οι συμπεριφορές 

αντιπροσωπεύουν μια έκκληση των παιδιών για έγκριση από τους γονείς και ότι το φαινόμενο 

αυτό λειτουργούσε ως τιμωρία προς τους γονείς. Ο ίδιος μελέτησε για πάνω από είκοσι χρόνια 

κυρίως άτομα με ΔΦΑ και συμπέρανε το γεγονός ότι η καταναγκαστική συμπεριφορά μπορεί να 

παρατηρηθεί σε κάθε άτομο με αυτή τη διάγνωση. 

Άλλος ένας επιστήμονας που επιβεβαιώνει την εμφάνιση ψυχαναγκασμών και 

καταναγκασμών στα παιδιά με ΔΦΑ είναι και ο Baron-Cohen (1989). Υποστηρίζει ότι 

συμπεριφορές της ΔΦΑ είναι παρόμοιες με συμπεριφορές που παρατηρούνται στην ΨΚΔ. Παρόλα 

αυτά, η έλλειψη υποκειμενικών δεδομένων από τα άτομα με ΔΦΑ, καθώς αυτά δεν είναι ικανά να 

εκφράσουν τη δική τους ψυχική/νοητική κατάσταση, δεν επιτρέπει τον χαρακτηρισμό ορισμένων 

συμπεριφορών τους ως ψυχαναγκασμών ή καταναγκασμών (Baron-Cohen, 1989). Για 

παράδειγμα, είναι συχνή κλινική παρατήρηση και επιβεβαιώνεται και από τις οικογένειες τους, 

ότι τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δυσκολίες στο να αναφέρουν κάποια φυσική-σωματική ενόχληση, 

αντί αυτού αυξάνεται η αναταραχή και η δυσφορία που νοιώθουν και εκδηλώνουν (Russell et al., 

2005). 

Οι ψυχαναγκαστικές καταναγκαστικές συμπεριφορές που εμφανίζονται στον παιδικό 

κλινικό πληθυσμό με ΔΦΑ συνεχίζουν να υφίστανται και στην ενήλικη ζωή τους. Οι McDougle 

και συν. (1990) μελέτησαν αυτιστικούς ενήλικες άνδρες και βρήκαν ότι το 86% αυτών συνέχιζαν 

καθώς μεγάλωναν ηλικιακά, να εκδηλώνουν στερεότυπες και καταναγκαστικές συμπεριφορές, 

όπως την ψυχαναγκαστική τοποθέτηση αντικειμένων, το πλύσιμο χεριών, τα επαναλαμβανόμενα 

χτυπήματα, το στερεότυπο άγγιγμα υφασμάτων ή άλλων αντικειμένων και τα φωνητικά τικ. Κατά 

τους McDougle και συν. (1990) οι ψυχαναγκαστικές και οι καταναγκαστικές συμπεριφορές 

εμφανίζονται τόσο στη ΔΦΑ όσο και στην ΨΚΔ. Ωστόσο υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτά τα 

συμπτώματα ανάλογα με τη διάγνωση που έχει ο ασθενής. Πιο συγκεκριμένα, οι ψυχαναγκασμοί 

και καταναγκασμοί στη ΔΦΑ είναι συμπεριφορές συντονικές στο εγώ, δηλαδή οι πράξεις, οι αξίες 

και τα συναισθήματα του ασθενής είναι αποδεκτά και επιθυμητά από το «εγώ» του. Αντίθετα, τα 
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ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα της ΨΚΔ είναι μη αποδεκτά και ανεπιθύμητα, 

αποκαλούνται δυστονικά στο εγώ και επιφέρουν στον ασθενή δυσφορία.  

Σχετικές έρευνες έχουν γίνει και σε οικογενειακά πλαίσια. Οι Hollander και συν. (2003) 

μελέτησαν σε ασθενείς με ΔΦΑ και στους γονείς τους το βαθμό εκδήλωσης επαναλαμβανόμενων 

συμπεριφορών, την εμφάνιση ΨΚΔ και το βαθμό των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών 

χαρακτηριστικών της ΨΚΔ. Ο βαθμός των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών που παρουσίαζαν 

οι ασθενείς και οι γονείς τους αξιολογήθηκε μέσω του Autism Diagnostic Interview-Revised 

(ADI-R). Η ύπαρξη ΨΚΔ στους γονείς καθορίστηκε από άμεση συνέντευξη με τη χρήση ενός 

ερωτηματολογίου σχετικό με το ιστορικό τους και με την κλίμακα Yale-Brown Obsessive–

Compulsive Scale checklist για ανίχνευση των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών 

χαρακτηριστικών. Τα παιδιά που σημείωσαν υψηλή συνολική βαθμολογία στον τομέα της 

επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς του ADI-R ήταν σημαντικά πιθανότερο να έχουν τον ένα ή 

και τους δύο γονείς με ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή ή γνωρίσματα αυτής, σε 

σύγκριση με παιδιά που είχαν χαμηλή συνολική βαθμολογία σε αυτόν τον τομέα. Παιδιά με υψηλή 

βαθμολογία στους τομείς των περιορισμένων ενδιαφερόντων και τελετουργιών είχαν σημαντικά 

περισσότερες πιθανότητες να έχουν τον ένα ή και τους δύο γονείς με ΨΚΔ, ιδιαίτερα τους πατέρες 

σε σύγκριση με τα άτομα με χαμηλότερη βαθμολογία σε αυτές τις μετρήσεις. Η εμφάνιση των 

ψυχαναγκαστικών–καταναγκαστικών χαρακτηριστικών ή της ΨΚΔ σε γονείς παιδιών με ΔΦΑ 

είναι σημαντικά πιο πιθανή, εάν τα παιδιά με ΔΦΑ εμφανίζουν υψηλό βαθμό επαναλαμβανόμενων 

συμπεριφορών.  

Φαίνεται ότι οι ψυχαναγκασμοί και οι καταναγκασμοί αποτελούν συχνό φαινόμενο για τα 

άτομα με ΔΦΑ προκαλώντας τους αρκετές δυσκολίες. Έτσι, απαραίτητη κρίνεται η σύγκριση 

αυτών των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών συμπεριφορών με αυτές που εμφανίζονται στην 

ΨΚΔ. Στόχος των Russell και συν. (2005) είναι αυτή η σύγκριση. Σε μια ομάδα 40 ενηλίκων με 

υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό χορηγήθηκε η κλίμακα Yale Brown Obsessive Compulsive 

Scale and Symptom Checklist και τα συμπτώματα τους συγκρίθηκαν με συμπτώματα ενός 

αντίστοιχου ως προς το φύλο δείγματος ενηλίκων με ΨΚΔ. Ο όρος υψηλής λειτουργικότητας 

αυτισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα με ΔΦΑ, τα οποία όμως εμφανίζουν 

φυσιολογική ή υψηλή νοημοσύνη (Carpenter, 2009). Τα συμπτώματα της ΨΚΔ διαχωρίστηκαν 

προσεχτικά από τις στερεοτυπικές συμπεριφορές και τα ενδιαφέροντα που παρουσιάζουν τα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carpenter%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19213291
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άτομα με ΔΦΑ. Οι δύο ομάδες είχαν παρόμοιες συχνότητες ψυχαναγκαστικών και 

καταναγκαστικών συμπτωμάτων, ενώ η ομάδα με την ΨΚΔ εμφάνισε συχνότερα σωματικού 

τύπου ψυχαναγκασμούς και επαναλαμβανόμενες τελετουργίες. Επίσης, οι ασθενείς με ΔΦΑ 

φάνηκε να επιδεικνύουν μεγαλύτερη παρασυσσώρευση, περισσότερα αγγίγματα, χτυπήματα, 

αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές και συμπεριφορές μέτρησης και λιγότερο επιθετικούς 

ψυχαναγκασμούς από τους ασθενείς με ΨΚΔ (Russell et al., 2005). Στην ομάδα με την ΨΚΔ, τα 

ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτωμάτων ήταν σοβαρότερα από την ομάδα με τη ΔΦΑ. 

Ωστόσο, πάνω από το 50% της ομάδας με τον αυτισμό έδειξε τουλάχιστον μέτρια επίπεδα 

παρεμβατικότητας στην καθημερινότητα του από αυτά τα συμπτώματα.  

Μια ακόμη επιστημονική ομάδα που ασχολήθηκε με τις επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές ήταν οι Zandt και συν. (2007), οι οποίοι σύγκριναν παιδιά με ΔΦΑ και παιδιά με 

ΨΚΔ, σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών. Οι γονείς ανέφεραν παρόμοια επίπεδα 

ομοιότητας και διατήρησης συμπεριφορών και επαναλαμβανόμενων κινήσεων, στις κλινικές 

ομάδες. Τα παιδιά με ΨΚΔ, ασχολούνται με επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, που 

επικεντρώνονταν σε ρουτίνες και τελετουργικά. Επίσης, έδειξαν περισσότερους ψυχαναγκασμούς 

και καταναγκασμούς από τα παιδιά με ΔΦΑ. Και οι δύο ομάδες ανέφεραν περισσότερους 

ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς από την μη κλινική ομάδα με την οποία συγκρίθηκαν. Οι 

ψυχαναγκασμοί και οι καταναγκασμοί είχαν την τάση να είναι λιγότερο εξελιγμένοι/περίπλοκοι 

στα παιδιά με ΔΦΑ, από ότι σ ’αυτά με ΨΚΔ. Η ομοιότητα συμπεριφορών ήταν πιο διαδεδομένη 

στα μικρότερα παιδιά με ΨΚΔ, αλλά όχι στα παιδιά με ΔΦΑ. Η ηλικία δεν συσχετίστηκε 

σημαντικά με την ομοιότητα στις συμπεριφορές, τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις, τους 

ψυχαναγκασμούς και τους καταναγκασμούς. Η αξιολόγηση των ομοιοτήτων και των διαφορών 

στις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ανάμεσα στη ΔΦΑ και στην ΨΚΔ, είναι πιθανό να 

παρεμποδιστεί από ποικίλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης διαφορετικής 

ορολογίας. Για παράδειγμα, τα παιδιά με ΔΦΑ, συχνά περιγράφονται ως «εμμονικά» με μια 

συγκεκριμένη περιοχή γνώσης, αλλά αυτό διαφέρει από τους ψυχαναγκασμούς στην ΨΚΔ, στο 

ότι τις απολαμβάνουν και δεν φαίνεται να τους προκαλούν άγχος (Zandt et al., 2007). 

Νευρολογικά ευρήματα μελετών αποτελούν άλλο ένα συστατικό που στηρίζει την ιδέα της 

ύπαρξης αλληλοκαλυπτόμενων συμπτωμάτων μεταξύ ΔΦΑ και ΨΚΔ. Στη ΔΦΑ, συμπεριφορές, 

όπως οι ψυχαναγκασμοί και οι στερεοτυπικές συμπεριφορές έχουν συνδεθεί με διαφορές στην 
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ανάπτυξη του ραβδωτού σώματος και κυρίως στον όγκο του κερκοφόρου πυρήνα (Langen et al., 

2011). Ομοίως, δυσλειτουργία στον κερκοφόρο πυρήνα έχει συσχετιστεί με καταναγκασμούς 

στην ΨΚΔ (Markarian et al., 2010). Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι παρόμοιες 

νευρολογικές δυσλειτουργίες μπορεί να κρύβονται πίσω τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές 

που εμφανίζονται τόσο στη ΔΦΑ όσο και στην ΨΚΔ.  

Κατά τους Ruta και συν. (2010) παρά τις νευρολογικές ομοιότητες, υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών που φαίνεται στη ΔΦΑ, σε σύγκριση 

με εκείνες της ΨΚΔ. Σε σύγκριση με τα άτομα με ΨΚΔ, οι ασθενείς με ΔΦΑ παρουσιάζουν 

λιγότερα και πιο ήπια συμπτώματα ψυχαναγκασμών και καταναγκασμών. Ειδικότερα, τα άτομα 

με ΔΦΑ είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν τα βασικότερα συμπτώματα της ΨΚΔ, όπως τον 

έλεγχο, την καθαριότητα και το μέτρημα (Lewin et al., 2011), σε σύγκριση με ασθενείς με ΨΚΔ 

οι οποίοι εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα σε ποσοστό 95% (Williams et al., 2011). Σαν 

αποτέλεσμα, οι διαφορές μεταξύ ΔΦΑ και ΨΚΔ εξαρτώνται από τις διαφορετικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμπτωμάτων τους (Ruzzano et al., 2014). Επιπλέον, όσον αφορά 

την ΨΚΔ, υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν μια λειτουργική σχέση μεταξύ ψυχαναγκασμών 

και καταναγκασμών (Μarkarian et al., 2010). Οι καταναγκασμοί στην ΨΚΔ, αποτελούν 

δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές, αποτέλεσμα της δυσφορίας που προκαλείται από τους 

ψυχαναγκασμούς. Μια τέτοια σχέση είναι δύσκολο να οικοδομηθεί από άτομα με ΔΦΑ, εξαιτίας 

των δυσκολιών τους να περιγράψουν την ψυχική τους κατάσταση και τις εμπειρίες (Ruta et al., 

2010). 

Πιο πρόσφατα, οι Ruzzano et al. (2014) υποστηρίζουν ότι η σχέση ανάμεσα στη ΔΦΑ και 

στην ΨΚΔ φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη παρατηρούμενη ομοιότητα τους όσον 

αφορά στις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, γεγονός που εκδηλώνεται και στις δύο 

διαταραχές. Η ίδια ομάδα διερευνά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των συμπεριφορών 

μελετώντας 213 διαγνώσεις παιδιών με ΔΦΑ και ΨΚΔ. Οι συγγραφείς έδειξαν ότι ΔΦΑ και ΨΚΔ 

αποτελούν δυο διακριτές ομάδες συμπτωμάτων και υποστήριξαν ότι οι ψυχαναγκασμοί και 

καταναγκασμοί σχετίζονται άμεσα με τα συμπτώματα της ΔΦΑ.  

Από τις παραπάνω αναφορές, γίνεται κατανοητό ότι οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές 

είναι ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά τόσο της ΔΦΑ όσο και της ΨΚΔ, και ότι η μεταξύ τους 

σύγκριση έχει δείξει περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές όσον αφορά τα ψυχαναγκαστικά 
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καταναγκαστικά συμπτώματα. Επιπλέον, οι έρευνες τονίζουν ότι η σοβαρότητα αυτών των κοινών 

συμπτωμάτων και χαρακτηριστικών των δύο διαταραχών είναι εντονότερη στις περιπτώσεις με 

ΨΚΔ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΔΦΑ ΚΑΙ ΨΚΔ ΣΤΟ ΜΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

 

4.1 Αυτιστικά χαρακτηριστικά στον τυπικό πληθυσμό  

 

Η ΔΦΑ είναι μια παθολογική κατάσταση η οποία διαφοροποιεί τον πληθυσμό σε κλινικό 

και μη, ωστόσο οι έρευνες των Constantino και συν. (2003) και των Posserud και συν. (2006) 

υποστηρίζουν ότι τα αυτιστικά χαρακτηριστικά είναι κατανεμημένα σε όλο τον πληθυσμό. Είναι 

ενδιαφέρον το ότι τα αυτιστικά στοιχεία που μπορεί να παρουσιαστούν ήδη από την νηπιακή 

ηλικία τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών παραμένουν και στην ενηλικίωση τους (Andrew at al., 

2011; Whitehouse et al., 2009). Οι Baron-Cohen et al. (2001) υποστηρίζουν ότι το γεγονός της 

επέκτασης του αυτιστικού φάσματος στον τυπικό πληθυσμό έφερε και την ανάγκη για τη 

δημιουργία ενός εργαλείου που να αξιολογεί τα στοιχεία αυτισμού όχι μόνο στα άτομα με 

διάγνωση ΔΦΑ, αλλά και στα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το 

Autism-Spectrum Quotient (AQ). 

Το AQ αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για αυτιστικά χαρακτηριστικά 

(Ruzich et al., 2015). Χορηγείται σε ενήλικες με τουλάχιστον μέση ευφυία και αυτισμό (σύμφωνα 

με τους Baron-Cohen και συν. (2001) τα άτομα αυτά αποτελούν τουλάχιστον το 50% του 

αυτιστικού φάσματος), σε μη κλινικές ομάδες, καθώς και σε άτομα με σχιζοφρένεια, 

προσωποαγνωσία και κατάθλιψη. Σκοπός του είναι η ποσοτικοποίηση των αυτιστικών 

χαρακτηριστικών που μπορεί να εμφανίζει κάποιο άτομο (Ruzich et al., 2015). Αναπτύχθηκε 

αρχικά ως μέτρο αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση ενηλίκων και στη συνέχεια σταθμίστηκε για 

την αξιολόγηση εφήβων (12-15 ετών) και παιδιών (4-11 ετών) από τους γονείς τους (Baron-Cohen 

et al., 2001; Baron-Cohen et al., 2006; Auyeung et al., 2008). Επίσης, υπάρχει μια έκδοση για 

νήπια, το Quantitative Checklist for Autism in Toddlers (Q-CHAT) (Allison et al., 2008). 

Αρχικά, το AQ χορηγήθηκε το 2001 σε άνδρες και γυναίκες τεσσάρων διαφορετικών 

ομάδων. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από άτομα με σύνδρομο Asperger και Υψηλής 

Λειτουργικότητας Αυτισμό, η δεύτερη ομάδα από τυχαία επιλεγμένα άτομα του τυπικού 

πληθυσμού, η τρίτη ομάδα από φοιτητές του πανεπιστημίου του Cambridge και η τέταρτη από 

νικητές της μαθηματικής Βρετανικής Ολυμπιάδας (Baron-Cohen et al., 2001). Τα άτομα της 

πρώτης ομάδας αξιολογήθηκαν από ειδικούς και διαγνώστηκαν με ΔΦΑ, ενώ ο νοητικός τους 
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δείχτης κυμαινόταν στα φυσιολογικά επίπεδα. Τις υπόλοιπες τρεις ομάδες αποτελούσαν τυπικώς 

αναπτυσσόμενα άτομα. Ύστερα από σύγκριση των βαθμολογιών στο AQ των παραπάνω ομάδων, 

προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: η πρώτη ομάδα σημείωσε αρκετά μεγαλύτερη βαθμολογία σε 

σχέση με τις άλλες τρεις, οι οποίες εμφάνισαν αυτιστικά χαρακτηριστικά αλλά σε μικρότερο 

βαθμό. Ανάμεσα στο τυπικό δείγμα οι άνδρες βαθμολογήθηκαν υψηλότερα σε σχέση με τις 

γυναίκες, κάτι που δεν φάνηκε στα αποτελέσματα της πρώτης ομάδας. Τα αποτελέσματα της 

τρίτης ομάδας δεν διαφοροποιήθηκαν από της δεύτερης, ωστόσο οι φοιτητές θετικών επιστημών 

βαθμολογήθηκαν υψηλότερα σε σχέση με φοιτητές ανθρωπιστικών σχολών. Επιπλέον, ανάμεσα 

στους φοιτητές θετικών επιστημών αυτοί που σπούδαζαν μαθηματικά βαθμολογήθηκαν ακόμη 

πιο ψηλά από τους υπόλοιπους, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τα υψηλά αποτελέσματα της 

τέταρτης ομάδας. Από την αξιολόγηση αυτών των ερωτηματολογίων, προέκυψε ότι η συνολική 

βαθμολογία στο AQ και οι βαθμολογίες στις 5 υποκλίμακες είναι κανονικά κατανεμημένες και 

επιδεικνύουν καλή αξιοπιστία ελέγχου και επανελέγχου, καλή εσωτερική συνοχή και ότι η 

μέτρηση έχει αποδεκτά υψηλή ευαισθησία και εξειδίκευση (Woodbury-Smith et al., 2005). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, το AQ μπορεί να μετρήσει επιτυχώς 

αυτιστικά χαρακτηριστικά στο τυπικό πληθυσμό (Baron-Cohen et al., 2001). Μετρήσεις με το ΑQ 

έχουν γίνει και σε οικογενειακά πλαίσια και τα αποτελέσματα φανερώνουν έναν κληρονομικό 

χαρακτήρα του αυτισμού, κάτι το οποίο συμφωνεί και με τις έρευνες στην γενετική (Hoekstra et 

al., 2007). Επιπλέον, ορισμένοι γονείς αυτιστικών παιδιών εμφανίζουν υποκλινικά 

χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά που σχετίζονται γενετικά με τον αυτισμό (Bishop et al., 2004). 

Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται ως «Ευρύτερος Αυτιστικός Φαινότυπος» (Broader Autism 

Phenotype-BAP) (Losh, 2008). 

Όσον αφορά τις μετρήσεις στα δύο φύλα, εμφανίζεται μια διαφοροποίηση στον μη κλινικό 

πληθυσμό. Οι άνδρες βαθμολογούνται αρκετά υψηλότερα σε σχέση με τις γυναίκες. Τα άτομα με 

διάγνωση ΔΦΑ, δεν παρουσιάζουν κάποια αντίστοιχη διαφοροποίηση και βαθμολογούνται τόσο 

οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες ιδιαίτερα υψηλά (Baron-Cohen et al., 2002; Baron-Cohen et al., 

2014).  

Αρκετά πρόσφατα, οι Ruzich και συν. (2015) έκαναν μια συστηματική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, για να υπολογίσουν μια αξιόπιστη μέση 

βαθμολογία του AQ για τα άτομα χωρίς διάγνωση ΔΦΑ. Οι συγγραφείς επέλεξαν βάση κριτηρίων 
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73 άρθρα και το δείγμα τους ήταν 6.934 μη κλινικές περιπτώσεις και 1.963 περιπτώσεις ΔΦΑ. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν ότι η μέση βαθμολογία στο AQ για τον μη κλινικό 

πληθυσμό ήταν 16,95 (95% ΔΕ 11.6, 20.0) και για το δείγμα με ΔΦΑ ήταν 35,19 (95% ΔΕ 27.6, 

41.1). Επιπλέον, διαπίστωσαν τη διαφοροποίηση στα αυτιστικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το 

φύλο της μη κλινικής ομάδας, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ το κλινικό δείγμα δεν έδειξε 

τέτοια διαφοροποίηση.  

Στο πλαίσιο των ερευνών για την αξιολόγηση των αυτιστικών χαρακτηριστικών στον 

τυπικό πληθυσμό, έγινε και μια διαπολιτισμική μελέτη. Το AQ χορηγήθηκε από τους 

Wakabayashi και συν. (2006) στην Ιαπωνία, για να ελεγχθεί εάν τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από μετρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να γενικευτούν σε μια τόσο διαφορετική 

κουλτούρα. Αξιολογήθηκαν τρείς ομάδες συμμετεχόντων: ενήλικες με αυτισμό ή υψηλής 

λειτουργικότητας αυτισμό (n=57), τυπικοί ενήλικες ως ομάδα ελέγχου (n=194) και φοιτητές 

πανεπιστημίου (n=1050). Τα αποτελέσματα έδειξαν μια αξιοσημείωτη ομοιότητα ανάμεσα στις 

δύο χώρες.  

Η ίδια ερευνητική ομάδα αρκετά χρόνια αργότερα εξέτασε το εάν τα χαρακτηριστικά της 

ΔΦΑ και της ΨΚΔ επικαλύπτονται στον μη κλινικό πληθυσμό, καθώς οι δύο αυτές κλινικές 

διαταραχές εντοπίζονται και στον τυπικό πληθυσμό σε μικρότερη συχνότητα και με ηπιότερη 

εκδήλωση συμπτωμάτων από ότι στους κλινικούς ασθενείς (Wakabayashi et al., 2012). Για τον 

σκοπό της έρευνας, ένας μεγάλος αριθμός προπτυχιακών φοιτητών (Ν = 347) συμπλήρωσε 2 

εργαλεία αυτοαναφοράς, το AQ για την καταγραφή των αυτιστικών χαρακτηριστικών και το 

Padua Inventory (PI) για την μέτρηση των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών στοιχείων. Στην 

ανάλυση βρέθηκε μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στα αποτελέσματα του PΙ και του AQ. 

Επιπλέον, η υποκλίμακα του ΡΙ με τίτλο «διαταραχή ελέγχου νοητικών ικανοτήτων», 

συσχετίστηκε θετικά με τη συνολική βαθμολογία του AQ, ενώ οι υπόλοιπες κλίμακες του ΡΙ 

έδειξαν αδύναμη συσχέτιση με το συνολικό AQ. Στη συνέχεια οι ερευνητές εντόπισαν τα άτομα 

των οποίων η βαθμολογία ήταν πάνω από το οριακό σημείο του AQ για την διάγνωση του πιθανού 

αυτισμού. Συνέκριναν αυτές της βαθμολογίες με τις συνολικές βαθμολογίες του ΡΙ και βρήκαν ότι 

τα άτομα που είχαν υψηλή βαθμολογία στο AQ, είχαν και μεγαλύτερη βαθμολογία του μέσου 

όρου στο σύνολο του ΡΙ, αλλά και στις υποκλίμακες της διαταραχής ελέγχου νοητικών 

δραστηριοτήτων και της παρορμητικότητας. Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μέτρια 
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συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών της ΨΚΔ και της ΔΦΑ, και επικάλυψη στα συμπτωμάτων 

των δυο διαταραχών.  

Ορισμένοι ερευνητές θέλησαν, όχι μόνο να αξιολογήσουν τα αυτιστικά στοιχεία του 

τυπικού πληθυσμού, αλλά να μελετήσουν και τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά στην ζωή του. Oι Kunihira και συν. (2006) ερεύνησαν τις σχέσεις μεταξύ των 

αυτιστικών χαρακτηριστικών, όπως μετρούνται από το AQ και των διάφορων στοιχείων 

προσωπικότητας του τυπικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι άτομα του τυπικού 

πληθυσμού με αυτιστικά χαρακτηριστικά είχαν την τάση εκδήλωσης ψυχαναγκαστικής 

προσωπικότητας, όπως αυτή μετρήθηκε από την TCI (Temperament and Character Inventory). 

Εμφάνισαν επίσης υψηλότερη κατάθλιψη και άγχος και κατέγραψαν περισσότερες εμπειρίες 

εκφοβισμού. Αυτά τα αποτελέσματα ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά της ΔΦΑ και 

επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα του AQ στον τυπικό πληθυσμό.  

Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω μελέτες, τα χαρακτηριστικά της ΔΦΑ εμφανίζονται 

στον τυπικό πληθυσμό. Πλήττουν περισσότερο τους άνδρες παρά τις γυναίκες, ενώ 

διαπολιτισμικά εμφανίζονται το ίδιο. Επίσης, όπως συμβαίνει στην κλινική ΔΦΑ, έτσι και με τα 

χαρακτηριστικά της στον μη κλινικό πληθυσμό συνδέονται με διάφορες ψυχοπαθολογικές 

καταστάσεις.  

 

4.2 Ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά χαρακτηριστικά στον τυπικό πληθυσμό 

Οι Mataix-Cols και συν. (2005) υποστηρίζουν ότι τα τυπικά άτομα βιώνουν 

ψυχαναγκαστικές καταναγκαστικές σκέψεις, οι οποίες μοιάζουν στην μορφή και στο περιεχόμενο 

με αυτές που συναντώνται στην ΨΚΔ. Για αυτό το λόγο, προτείνουν ένα φάσμα για τη διαταραχή, 

όπου τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά χαρακτηριστικά θα είναι κανονικά κατανεμημένα στον 

πληθυσμό, καλύπτοντας τόσο τις κλινικές, όσο και τις υποκλινικές περιπτώσεις. Στην συνέχεια, 

ακολουθούν ορισμένες έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά 

στοιχεία που μπορεί να εμφανίζει ο τυπικός μη κλινικός πληθυσμός.  

Οι Nestadt και συν. (1994) στα πλαίσια έρευνα τους, σχετικής με τα ψυχαναγκαστικά 

καταναγκαστικά χαρακτηριστικά σε μη κλινικό δείγμα, μελέτησαν 810 άτομα μέσω της 

ημιδομημένης εξέτασης Standard Psychiatric Examination. Αξιολογήσαν τη σχέση μεταξύ των 

ψυχαναγκασμών, καταναγκασμών και των προσωπικών χαρακτηριστικών, της συμπεριφοράς 



40 

 

στην παιδική ηλικία, του οικογενειακού ιστορικού και άλλων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων 

που εμφάνισε το δείγμα, και βρήκαν ότι το εκτιμώμενο ποσοστό ψυχαναγκασμών, 

καταναγκασμών που εμφανίζεται στον τυπικό πληθυσμό ανέρχεται στο 1,5%. Τα άτομα με την 

ψυχαναγκαστική καταναγκαστική συμπεριφορά ήταν πιθανό να έχουν αντιμετωπίσει παιδικούς 

φόβους και μαθησιακές δυσκολίες, να έχουν βιώσει οικογενειακό ιστορικό αλκοολισμού και να 

έχουν παρουσιάσει αυτοκτονική συμπεριφορά. Επιπλέον, υπήρξε σημαντική θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα για τις διαταραχές προσωπικότητας 

(καταναγκαστική, οριακή και υποκριτική διαταραχή προσωπικότητας) και την πιθανότητα 

παρουσίας ψυχαναγκασμών και καταναγκασμών.  

Ένα διερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά για την αξιολόγηση των 

ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών διαταραχών είναι το OCI (Foa et al., 1998) για το οποίο 

γίνεται αναφορά παρακάτω. Αρκετές είναι οι μελέτες για την αποτελεσματικότητα των 

διαφορετικών εκδόσεων του OCI, οι οποίες όμως αποτελούν πλούσια πηγή πληροφόρησης για μη 

κλινικά δείγματα με συμπτώματα ΨΚΔ. Η επιστημονική ομάδα των Hajcak και συν. (2004) 

θέλησε να μελετήσει τις ψυχομετρικές ιδιότητες του OCI-R (Foa et al., 2002) και για αυτό το 

σκοπό το χορήγησε σε δυο μη κλινικές ομάδες φοιτητών. Στην πρώτη ομάδα που αποτελούνταν 

από 395 προπτυχιακοί φοιτητές, χορηγήθηκε το OCI-R με σκοπό την ανάλυση παραγόντων της 

δομής και τον έλεγχο της εσωτερικής συνάφειας του ερωτηματολόγιου. Τη δεύτερη ομάδα 

αποτελούσαν 178 φοιτητές, τα αποτελέσματα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας του εργαλείου. Οι στατιστικές αναλύσεις έδειξαν ότι το εργαλείο έχει ικανοποιητική 

αξιοπιστία, σταθερή δομή και υψηλή εσωτερική συνάφεια για το συνολικό ερωτηματολόγιο και 

τις υποκλίμακες του με εξαίρεση τις υποκλίμακες της παρασυσσώρευσης και της 

ουδετεροποίησης.  

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Sica και συν. (2009) θέλησαν να διερευνήσουν τις ψυχομετρικές 

ιδιότητες του OCI-R σε κλινικό και μη κλινικό πληθυσμό της Ιταλίας. Για το λόγο αυτό, 

συγκέντρωσαν ένα δείγμα που περιλάμβανε 340 άτομα τυπικού πληθυσμού και 88 κλινικές 

περιπτώσεις με ΨΚΔ. Τα αποτελέσματα για το σύνολο του δείγματος έδειξαν καλή εσωτερική 

συνάφεια για τις υποκλίμακες του OCI-R, με εξαίρεση τις υποκλίμακες που σχετίζονται με την 

καθαριότητα και τους καταναγκασμούς, που έδειξαν ισχυρή εσωτερική συνάφεια μόνο για τον 

κλινικό πληθυσμό. Οι ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου συσχετίστηκαν αρνητικά με 



41 

 

το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, όσον αφορά τις υποκλίμακες των ψυχαναγκασμών, 

της ουδετεροποίησης και της καθαριότητας. Σύμφωνα με τους ερευνητές τα άτομα με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο έχουν την τάση για κοινωνική αποδοχή και έτσι αποφεύγουν περίεργες 

συμπεριφορές, όπως αυτές της ΨΚΔ. Από την άλλη πλευρά, τα κατώτερα μορφωτικά στρώματα 

είναι πιο επιρρεπή σε προλήψεις οι οποίες μοιάζουν με ορισμένα ψυχαναγκαστικά 

καταναγκαστικά συμπτώματα. Επίσης, με βάση τις αναλύσεις, οι ψυχομετρικές ιδιότητες του 

ερωτηματολογίου δεν φάνηκε να επηρεάζονται στατιστικά σημαντικά από το φύλο και την ηλικία. 

Βρέθηκε μια μικρή υπεροχή των ανδρών στις υποκλίμακες της καθαριότητας, του ελέγχου και 

των ψυχαναγκασμών σε σχέση με τις γυναίκες. Οι ερευνητές θεωρούν ότι το OCI-R αποτελεί ένα 

αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών 

συμπτωμάτων στον Ιταλικό πληθυσμό.  

Παρομοίως, οι Woo και συν. (2010) θέλησαν να μελετήσουν τις ψυχομετρικές ιδιότητες 

της Κορεάτικης έκδοσης του OCI-R και να εξετάσουν το κατά πόσον τα αποτελέσματα του 

επηρεάζονται από την σειρά των υποκλιμάκων, το φύλο του δείγματος ή τις πολιτισμικές 

διαφορές. Το δείγμα της μελέτης αποτελούσαν 702 μη κλινικές περιπτώσεις φοιτητών και 91 

άτομα με κλινική διάγνωση ΨΚΔ. Τα αποτελέσματα έδειξαν καλή εσωτερική συνάφεια, 

αξιοπιστία και εγκυρότητα για το συνολικό ερωτηματολόγιο και για τις υποκλίμακες του. Ωστόσο, 

για την υποκλίμακα της ουδετεροποίησης η εσωτερική συνάφεια βρέθηκε χαμηλή, ίσως λόγω της 

ετερογένειας των αντικειμένων που την απαρτίζουν, ενώ οι υποκλίμακες της παρασυσσώρευσης 

και της τάξης απέτυχαν στο να διακρίνουν την κλινική από την μη κλινική ομάδα. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα δεν εντοπίστηκαν διαφορές με βάση το φύλο, ενώ παρουσιάστηκαν αρκετές 

πολιτισμικές διαφορές. Βρέθηκε ότι στο σύνολο του ερωτηματολογίου και στις υποκλίμακες που 

σχετίζονται με την ουδετεροποίηση, την καθαριότητα και τους ψυχαναγκασμούς, το δείγμα 

φοιτητών από την Κορέα βαθμολογήθηκε υψηλότερα από αντίστοιχο δείγμα Γάλλων φοιτητών. 

Επίσης, στην υποκλίμακα που σχετίζεται με τους ψυχαναγκασμούς το δείγμα αυτής της έρευνας 

βαθμολογήθηκε υψηλότερα από ομάδα φοιτητών στην Ισλανδία και στην υποκλίμακα της 

ουδετεροποίησης σημείωσε υψηλότερα αποτελέσματα από Ισπανούς φοιτητές. Ακόμη, φάνηκε 

ότι οι κλινικές περιπτώσεις αυτού του δείγματος βαθμολογήθηκαν υψηλότερα στην υποκλίμακα 

των ψυχαναγκασμών από ότι άτομα με ΨΚΔ στην Γερμανία. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτές 

οι πολιτισμικές διαφορές πιθανόν να οφείλονται στα χαρακτηριστικά του δείγματος, στις διαφορές 

στη σοβαρότητα, στους υποτύπους και τη συννοσηρότητα, ή εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο 
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ερμηνεύονται τα αντικείμενα της κλίμακας στην κάθε κουλτούρα. Αξιοσημείωτη είναι η 

παρατήρηση, ότι τα άτομα με την διαταραχή έδειξαν χαμηλές βαθμολογίες στην υποκλίμακα της 

παρασυσσώρευσης, γεγονός που οφείλεται είτε σε μειωμένη συχνότητα αυτού του συμπτώματος 

ανάμεσα στους ασθενείς με ΨΚΔ, είτε λόγω ασθενούς συνάφειας της παρασυσσώρευσης με την 

διαταραχή. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το OCI-R είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την 

αξιολόγηση ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών χαρακτηριστικών σε τυπικό και κλινικό 

πληθυσμό.  

Μια άλλη ερευνητική ομάδα, οι Fireman και συν. (2001), εξέτασε τον επιπολασμό της 

ΨΚΔ σε μη κλινικές περιπτώσεις ατόμων από μια βάση δεδομένων της Health Maintenance 

Organization (HMO). Το δείγμα ήταν 1.7 εκατομμύρια άτομα, ηλικίας άνω των 6 ετών και η 

έρευνα διήρκησε ένα χρόνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά 

χαρακτηριστικά εμφανίζονται στο 0.084% (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 80-89/100,000) του 

δείγματος ενώ φάνηκε να πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες από τους άνδρες, και τα αγόρια 

περισσότερο από τα κορίτσια. Πάνω από την ηλικία των 65 ετών τα ψυχαναγκαστικά 

καταναγκαστικά χαρακτηριστικά μειώνονται και στα δυο φύλα, ενώ τόσο τα παιδιά όσο και οι 

ενήλικες με χαρακτηριστικά ΨΚΔ παρουσίαζαν συννοσηρότητα ψυχιατρικών διαταραχών, με πιο 

κοινή την μείζονα κατάθλιψη. Οι Fireman και συν. (2001) συμπεραίνουν ότι υπάρχουν πολλοί 

ασθενείς με ΨΚΔ, οι οποίοι δεν λαμβάνουν διάγνωση και θεραπεία, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν 

και άτομα με εσφαλμένες διαγνώσεις ΨΚΔ, που λαμβάνουν θεραπεία χωρίς να την χρειάζονται.  

Οι Fullana και συν. (2009) από την πλευρά τους θεωρούν ότι δεν είναι σαφές το πλήθος 

των ατόμων που παρουσιάζουν ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς, και το επίπεδο στο οποίο 

αυτές οι συμπεριφορές επηρεάζουν την καθημερινότητα τους. Επίσης, πιστεύουν ότι είναι 

άγνωστο το ποιες είναι αυτές οι μεταβλητές που μπορούν να προβλέψουν την αναζήτηση βοήθειας 

για αυτά τα συμπτώματα και το κατά πόσον οι ψυχαναγκασμοί καταναγκασμοί μπορεί να 

ευθύνονται για την εμφάνιση περισσότερων ψυχιατρικών διαταραχών. Για το λόγο αυτό, 

διεξήγαγαν έρευνα στην οποία χρησιμοποίησαν την Diagnostic Interview Schedule (DIS) για την 

αξιολογήσουν τους ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμών σε άτομα ηλικίας 11, 26 και 32 ετών. 

Επιπλέον, για να απαντήσουν στο ερώτημα, πως τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά 

συμπτώματα επηρεάζουν τη ζωή του ατόμου και ποιες είναι οι μεταβλητές που μπορούν να 

προβλέψουν την αναζήτηση βοήθειας για αυτά τα συμπτώματα, η έρευνα περιορίστηκε στην 
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μελέτη των ενηλίκων ατόμων του δείγματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ψυχαναγκασμοί και 

οι καταναγκασμοί εμφανίζονταν συχνά, τόσο σε άτομα με ψυχικές διαταραχές εκτός της ΨΚΔ, 

όσο και σε άτομα χωρίς ψυχικές διαταραχές. Επίσης, βρέθηκε ότι αυτές οι συμπεριφορές, όταν 

εμφανίζονται, προκαλούν δυσφορία και παρεμβαίνουν στην ποιότητα ζωής του ατόμου, είτε αυτό 

παρουσιάζει και άλλες ψυχικές διαταραχές, είτε όχι. Η παρουσία ψυχαναγκασμών (κυρίως 

επιθετικές και ντροπιαστικές σκέψεις) με συννοσηρότητα άγχους και κατάθλιψης, χωρίς όμως την 

εμφάνιση καταναγκασμών, συσχετίστηκε θετικά με την αναζήτηση βοήθειας. Οι 

αυτοτραυματισμοί και ο έλεγχος ήταν οι διαστάσεις που παρουσιάστηκαν με την μεγαλύτερη 

συχνότητα. Η εμφάνιση των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών συμπτωμάτων παρέμενε 

χρονικά σταθερή και συσχετίστηκε θετικά με την αύξηση της συννοσηρότητας. Στις περιπτώσεις 

που εμφανίζονταν ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτωμάτων στην ηλικία των 11 ετών, 

υπήρχε αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ΨΚΔ κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Οι παραπάνω 

ερευνητές καταλήγουν στο γεγονός ότι τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα ενός 

ατόμου εμφανίζονται από την παιδική του ηλικία, παρεμβαίνουν αρνητικά στη ζωή του και 

σχετίζονται με την εκδήλωση συννοσηρών διαταραχών, αλλά και την αναζήτηση βοήθειας. Έτσι, 

ακόμη και οι υποκλινικές περιπτώσεις τέτοιων συμπτωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν 

στα διαγνωστικά κριτήρια και στην έρευνα για την αντιμετώπιση της ΨΚΔ (Fullana et al., 2009). 

Οι ίδιοι επιστήμονες, Fullana και συν. (2010), σε άλλη έρευνα τους θέλησαν να μετρήσουν 

τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανίζονται στον μη κλινικό 

πληθυσμό. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποίησαν το εργαλείο Composite International Diagnostic 

Interview 3.0 σε ένα τυχαίο δείγμα 2.840 συμμετεχόντων, τυπικού πληθυσμού από 6 Ευρωπαϊκές 

χώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα  ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα 

εμφανίζονταν στο 13% του δείγματος. Ο αυτοτραυματισμός και ο έλεγχος ήταν οι 

ψυχαναγκαστικές καταναγκαστικές διαστάσεις με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε 

ποσοστό 8% και ακολουθούσαν οι ψυχαναγκασμοί σωματικού τύπου στο 5% και η 

συμμετρία/τάξη στο 3%. Επίσης, βρέθηκε ότι οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να εμφανίζουν 

ψυχαναγκασμούς σωματικού τύπου, ενώ όλες οι διαστάσεις της ΨΚΔ σχετίστηκαν με αυξημένη 

πιθανότητα εμφάνισης ψυχικών διαταραχών. Για παράδειγμα, η διάσταση αυτοτραυματισμού και 

ελέγχου συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άγχους και διαταραχές διάθεσης (Hasler 

et al., 2005). Στην ίδια μελέτη αναλύθηκαν δεδομένα από έρευνα του European Study of the 

Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) και βρέθηκε μια διαφοροποίηση στα ποσοστά 
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επιπολασμού ανάμεσα στις παρακάτω χώρες, οι οποίες ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά ανάλογα 

με το ποσοστό που εμφανίζονται σε αυτές τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα: 

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Ολλανδία (Fullana et al., 2010). 

Όσον αφορά τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα σε ηλικιωμένα άτομα, 

είναι περιορισμένες οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με αυτή την ηλικιακή βαθμίδα. Μια σχετική 

μελέτη είναι αυτή των Calamari και συν. (2014), οι οποίοι χορήγησαν το ερωτηματολόγιο 

Obsessive- Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) σε ένα δείγμα 180 ατόμων 65 ετών και άνω. 

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το OCI-R και μια μπαταρία για την αξιολόγηση της κατανόησης 

τους, 4 φορές σε διάρκεια 18 μηνών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το OCI-R είναι ένα εργαλείο 

ικανό να αξιολογήσει τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα στους ηλικιωμένους, 

καθώς οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων τόσο στο συνολικό ερωτηματολόγιο, όσο και στις 

υποκλίμακες αυτού συσχετίστηκαν με τα συμπτώματα της ΨΚΔ. Η εσωτερική συνάφεια του 

εργαλείου και των υποκλιμάκων του ήταν καλή με εξαίρεση την υποκλίμακα της 

ουδετεροποίησης.  

Στην ίδια μελέτη, οι ερευνητές θέλησαν να ελέγξουν την ύπαρξη διαφορών φύλου στο 

συνολικό ερωτηματολόγιο και στις επιμέρους υποκλίμακες, την εμφάνιση ιδιαίτερων 

συμπτωμάτων ΨΚΔ που μπορεί να εμφανίζονται σε υψηλό επίπεδο στα ηλικιωμένα άτομα σε 

σχέση με νεότερα άτομα, αλλά και την παρουσία κάποιων ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών 

συμπτωμάτων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα πιο συχνά από άλλα συμπτώματα. Οι στατιστικές 

αναλύσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχαν διαφορές όσον αφορά το φύλο στο συνολικό OCI-R και στις 

υποκλίμακες της καθαριότητας, του ελέγχου, της τάξης και των ψυχαναγκασμών. Ωστόσο, στην 

κλίμακα που σχετίζεται με την παρασυσσώρευση οι γυναίκες βαθμολογήθηκαν υψηλότερα, ενώ 

στην κλίμακα της ουδετεροποίησης οι άνδρες εμφάνισαν υψηλότερες βαθμολογίες. Επίσης, 

βρέθηκε ότι στις κλίμακες που αφορούν την καθαριότητα και την ουδετεροποίηση οι 

συμμετέχοντες βαθμολογήθηκαν χαμηλότερα, ενώ στην κλίμακα που σχετίζεται με την 

παρασυσσώρευση εμφάνισαν πολύ υψηλά αποτελέσματα. 

Ακόμα, οι ερευνητές βρήκαν ότι τα ηλικιωμένα άτομα του δείγματος εμφάνισαν 

χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με νεότερα δείγματα στο συνολικό αποτέλεσμα του 

ερωτηματολογίου, αλλά στην υποκλίμακα που σχετίζεται με την παρασυσσώρευση τα 

αποτελέσματα των ηλικιωμένων ήταν σημαντικά υψηλότερα. Οι Calamari και συν. (2014) 
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υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο σύμπτωμα φαίνεται να έχει πρώιμη έναρξη, ωστόσο η 

εμφάνιση του ανάμεσα στους ηλικιωμένους είναι πολύ διαδεδομένη καθώς το σύμπτωμα αυτό 

αυξάνεται με την ηλικία.  

Επίσης, περιορισμένες είναι και οι μελέτες για την εμφάνιση ψυχαναγκαστικών 

καταναγκαστικών συμπτωμάτων σε παιδιά τυπικού πληθυσμού. Σύμφωνα με τους Martínez-

González και συν. (2015) το εργαλείο OCI-CV είναι η έκδοση του OCI για τα παιδιά και τους 

εφήβους και χρησιμοποιείται επιτυχώς για την αξιολόγηση ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών 

συμπτωμάτων σε αγγλόφωνες και ισπανόφωνες χώρες. Η παραπάνω επιστημονική ομάδα θέλησε 

να χορηγήσει το ερωτηματολόγιο σε ένα δείγμα ατόμων στην Χιλή. Οι συμμετέχοντες ήταν 816 

παιδιά και έφηβοι μέσης ηλικίας 14,54 ετών. Στην μελέτη αξιολογήθηκαν στοιχεία του 

ερωτηματολογίου, όπως η αξιοπιστία και η εγκυρότητα, καθώς και διαφορές στα αποτελέσματα 

του δείγματος με βάση το φύλο και την ηλικία του. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εγκυρότητα 

και η αξιοπιστία του εργαλείου είναι ικανοποιητικές. Οι στατιστικές αναλύσεις που έγιναν με 

σκοπό την διερεύνηση πιθανών διαφορών φύλου και ηλικίας στην βαθμολογία του OCI-CV 

έδειξαν ότι στις υποκλίμακες του ελέγχου, των ψυχαναγκασμών και της παρασυσσώρευσης τα 

κορίτσια βαθμολογήθηκαν υψηλότερα. Επιπλέον, η ηλικία των συμμετεχόντων φάνηκε να 

συνδέεται με την εμφάνιση συμπτωμάτων της ΨΚΔ. Σε όλες τις υποκλίμακες 

(αμφιβολίας/ελέγχου, ψυχαναγκασμών, παρασυσσώρευσης, καθαριότητας και τάξης) οι 

μεγαλύτεροι ηλικιακά συμμετέχοντες βαθμολογήθηκαν υψηλότερα, εκτός από την υποκλίμακα 

που σχετίζεται με την ουδετεροποίησης.  

Πιο πρόσφατα, οι Kubota και συν. (2016) υποστηρίζουν ότι, οι ψυχαναγκασμοί και οι 

καταναγκασμοί είναι συχνοί στα τυπικά άτομα, ωστόσο το βιολογικό υπόβαθρο των υποκλινικών 

ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών χαρακτηριστικών είναι ευρέως άγνωστα, με πιθανή αιτία τη 

δυσλειτουργία του κελύφους του εγκεφάλου. Θέλοντας να ερευνήσουν την παραπάνω θέση, οι 

Kubota και συν. (2016) αξιολόγησαν 49 υγιή άτομα χρησιμοποιώντας τη μαγνητική τομογραφία 

MRI και την κλίμακα Maudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI). Στα άτομα με υψηλή 

βαθμολογία στο MOCI, οι ανατομικές σκιαγραφήσεις του MRI υπέδειξαν διαφοροποιήσεις στον 

καθολικό όγκο και το τοπικό σχήμα του κελύφους. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση του όγκου έδειξε 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συνολική βαθμολογία του MOCI και στον όγκο του κελύφους, 

ενώ η ανάλυση του σχήματος έδειξε συσχέτιση ανάμεσα στην υψηλότερη συνολική βαθμολογία 
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του MOCI και στην υπερτροφία του πρόσθιου κελύφους και των δυο ημισφαιρίων. Έτσι, από την 

μελέτη φαίνεται ότι οι αλλαγές όγκου του κελύφους, συσχετίζονται με την εκδήλωση των 

υποκλινικών ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών χαρακτηριστικών στον τυπικό πληθυσμό.  

Από τις παραπάνω αναφορές φαίνεται ότι τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά 

συμπτώματα δεν είναι και τόσο σπάνια στον τυπικό πληθυσμό. Μπορεί να εμφανίζονται τόσο σε 

άνδρες όσο και σε γυναίκες, αλλά και σε διαφορετικά ηλικιακά πλαίσια, από την παιδική ηλικία 

ως και την ενήλικη ζωή. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τέτοιες συμπεριφορές παρεμβαίνουν 

στην καθημερινότητα των ατόμων και προκαλούν δυσφορία, ενώ μπορεί να συνδέονται και με 

την εκδήλωση άλλων ψυχιατρικών διαταραχών.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

5.1 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Στη συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων: PubMed, Elsevier, Springer 

και ResearchGate. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: ASD characteristics, OCD 

traits, Comorbidity, ASD-OCD correlation, Typical Population. Από την ανασκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, βρέθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σε στοιχεία ΔΦΑ που μπορεί 

να εμφανίζουν άτομα του τυπικού πληθυσμού και σε ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά 

χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η συννοσηρότητα ανάμεσα στις δύο διαταραχές και κατ’ επέκταση η 

συνύπαρξη χαρακτηριστικών των δύο διαταραχών σε μη κλινικές περιπτώσεις έχει συσχετιστεί 

με φτωχότερη πρόγνωση και μεγαλύτερες ανάγκες για επαγγελματική βοήθεια. Αυτό το γεγονός 

κάνει την μελέτη της συννοσηρότητας βασική προτεραιότητα της κλινικής ψυχολογίας και 

ψυχιατρικής.  

Βασικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ στοιχείων ΔΦΑ 

και ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών στοιχείων, που μπορεί να συνυπάρχουν σε ένα νεαρό 

ενήλικο μη κλινικό πληθυσμό. Τα υποκλινικά συμπτώματα των παραπάνω διαταραχών 

προκαλούν δυσφορία και παρεμβαίνουν σημαντικά στην ζωή του ατόμου. Επομένως, μελέτες 

σχετικές με την εμφάνιση ΔΦΑ και ΨΚΔ είναι πάντα χρήσιμες στην έρευνα θεραπευτικών 

προσεγγίσεων και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που προκαλεί η εμφάνιση αυτών των 

χαρακτηριστικών σε ένα τυπικό άτομο.  

Τα ερωτήματα τα οποία στοχεύει να απαντήσει η παρούσα έρευνα παρουσιάζονται 

αριθμημένα παρακάτω. Το ερώτημα αντιστοιχεί στο βασικό σκοπό της συγκεκριμένη μελέτη, ενώ 

τα ερωτήματα δύο και τρία είναι τα δευτερεύοντα ερωτήματα. Ακολουθούν τα ερωτήματα: 
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1. Σε ποιο βαθμό συσχετίζεται η βαθμολογία του δείγματος στο ερωτηματολόγιο AQ 

(συνολική κλίμακα και υποκλίμακες) με τη βαθμολογία των συμμετεχόντων στο 

ερωτηματολόγιο OCI-R (συνολική κλίμακα και υποκλίμακες). 

2. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις βαθμολογίες των ερωτηματολογίων ανάλογα με το φύλο 

του δείγματος.  

3. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ηλικία του δείγματος και στην βαθμολογία του στα 

ερωτηματολόγια. 

 

5.2 Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας, το οποίο παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, αποτελείται από 

299 άτομα εκ των οποίων οι 105 είναι άνδρες (35,12%) και οι 194 είναι γυναίκες (64,88%). Ως 

προς τον τόπο προέλευσης δεν υπήρχε κάποιος γεωγραφικός περιορισμός και έλαβαν μέρος 

συμμετέχοντες σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες ήταν άτομα για τα οποία δεν είχε 

προηγηθεί διάγνωση κάποιας ψυχικής διαταραχής.  Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο οι 43 ήταν 

απόφοιτοι λυκείου (14,3%), οι 172 απόφοιτοι ΤΕΙ-ΑΕΙ (57,3%), οι 70 κάτοχοι τίτλου 

μεταπτυχιακών σπουδών (23,3%) και οι 13 βρίσκονταν σε κάποια άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα 

(4,35%). Ένας συμμετέχοντας δεν απάντησε στο ερώτημα για το μορφωτικό του επίπεδο.  Η 

ηλικία κυμαίνεται από 18 έως 40 έτη και ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων είναι 27,47 

χρόνια (τυπική απόκλιση 4,831). 

 

Πίνακας 1: Περιγραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

Παράγοντας Συχνότητα Ποσοστό 

Φύλο   

Άνδρας 105 35,12 

Γυναίκα 194 64,88 

   

Εκπαίδευση   

Απόφοιτος Λυκείου 43 14,4 

Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ 172 57,5 

Απόφοιτος ΜΤΠΣ 70 23,4 

Άλλο 13 4,35 

Απόντα Στοιχεία 1 0,35 
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5.3 Διαδικασία  

Η διαδικασία της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάιο του 

2016. Σε εκείνο το διάστημα γινόταν η ηλεκτρονική διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων. 

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της πλατφόρμας Survey Monkey. Το 

Survey Monkey αποτελεί ένα λογισμικό για την κατασκευή διαδικτυακών ερευνών. Την 

διαχείριση του προγράμματος την είχε αναλάβει ο επιβλέπων καθηγητής. Για να συμπληρώσει 

κάποιος το ερωτηματολόγιο έπρεπε να λάβει πρόσκληση μέσω e-mail ή μπορούσε να αποκτήσει 

πρόσβαση μέσω διαδικτυακού συνδέσμου. Για την συγκέντρωση του δείγματος κινητοποιήθηκαν 

άτομα μέσω διαπροσωπικής επαφής και με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις 

συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο δείγμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα έκλεισε και ακολούθησε η 

ανάλυση των δεδομένων.  

 

5.4 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε σε δυο ερωτηματολόγια: το Autism 

Spectrum Quotient (AQ) και το Obsessive-Compulsive Inventory – Revised (OCI-R). Το τελικό 

ερωτηματολόγιο που προέκυψε ήταν ανώνυμο και παρείχε επαρκείς οδηγίες για την συμπλήρωση 

του. Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής παρουσίαση των δυο ερωτηματολογίων. 

Το Autism Spectrum Quotient (AQ) είναι ένα ερωτηματολόγιο που δημοσιεύτηκε από τον 

Simon Baron-Cohen και τους συνεργάτες του από το Κέντρο Έρευνας Αυτισμού στο 

Πανεπιστήμιο του Cambridge το 2001. Σκοπός του AQ είναι να ερευνήσει την ύπαρξη 

συμπτωμάτων ΔΦΑ σε άτομα μέσης ευφυίας. Το AQ αποτελείται από 50 ερωτήματα, τα οποία 

χωρίζονται σε πέντε υποκλίμακες με 10 θέματα η κάθε μια, οι οποίες αξιολογούν τομείς γνωστικής 

ανάπτυξης που σχετίζονται με την ΔΦΑ. Ακολουθούν οι πέντε υποκλίμακες και οι ερωτήσεις που 

αντιστοιχούν στην κάθε μια (Baron-Cohen et al., 2001). 

 Υποκλίμακα που αξιολογεί τις επικοινωνιακές δεξιότητες (communication) με τις 

ερωτήσεις 7,17,18,26,27,31,33,35,38,39 

 Υποκλίμακα που αξιολογεί τις κοινωνικές δεξιότητες (social skills) με τις ερωτήσεις 

1,11,13,15,22,36,44,45,47,48 

https://psychology-tools.com/autism-spectrum-quotient/
https://psychology-tools.com/autism-spectrum-quotient/
http://serene.me.uk/tests/oci.pdf
https://psychology-tools.com/autism-spectrum-quotient/
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 Υποκλίμακα που αξιολογεί την φαντασία (imagination) με τις ερωτήσεις 

3,8,14,20,21,24,40,41,42,50 

 Υποκλίμακα που αξιολογεί την προσοχή στις λεπτομέρειες (attention to detail) με τα 

ερωτήματα 5,6,9,12,19,23,28,29,30,49 

 Υποκλίμακα που αξιολογεί τη μετάβαση της προσοχής (attention switching) με τα 

ερωτήματα 2,4,10,16,25,32,34,37,43,46 

Το AQ δεν είναι το μόνο εργαλείο που μετράει αυτιστικά χαρακτηριστικά. Έχει, όμως, 

πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων εργαλείων, διότι χωρίζεται σε υποκλίμακες και έχει εκδοθεί 

σε ερωτηματολόγιο σύντομης μορφής (Baron-Cohen et al., 2001). 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν κάθε μια από τις 50 ερωτήσεις με μια από τις 

ακόλουθες απαντήσεις: «συμφωνώ απολύτως», «συμφωνώ ελάχιστα», «διαφωνώ ελάχιστα», 

«διαφωνώ απολύτως» (κλίμακα Likert). Σχετικά με την βαθμολόγηση το αυτιστικό στοιχείο (είτε 

ήπιο, είτε έντονο) βαθμολογείται με 1, ενώ η αντίθετη ανταπόκριση βαθμολογείται με 0, 

οδηγώντας σε μέγιστη βαθμολογία 50 στο AQ. Το ερωτηματολόγιο δεν είναι κατάλληλο για άτομα 

με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης ή χαμηλή λεκτική ικανότητα, καθώς βασίζεται στην κατανόηση 

των 50 ερωτημάτων (Ruzich et al., 2015). 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου, η οποία 

βρίσκεται στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα του Κέντρου Έρευνας Αυτισμού.  Η μετάφραση έγινε 

από την Ε. Φλέβα. 

Το Obsessive-Compulsive Inventory (OCI) κατασκευάστηκε από την E.B. Foa και τους 

συνεργάτες της το 1998. Αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, που ερευνά την ύπαρξη 

και την σοβαρότητα ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών συμπτωμάτων. Δημιουργήθηκε ως ένα 

εργαλείο που μπορεί να χορηγηθεί, τόσο σε κλινικό πληθυσμό με ΨΚΔ, όσο και σε μη κλινικό 

πληθυσμό (για την αξιολόγηση υποκλινικών ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών 

συμπτωμάτων), συμπεριλαμβάνει τις ετερογενείς περιπτώσεις ψυχαναγκασμών και 

καταναγκασμών που εμφανίζουν τα άτομα με τη διαταραχή και ένα ευρύ φάσμα για την 

αξιολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων της ΨΚΔ. Το OCI περιλαμβάνει 42 αντικείμενα 

που χωρίζονται σε επτά υποκλίμακες οι οποίες αφορούν: την καθαριότητα, τον έλεγχο, την 

αμφιβολία, την τάξη, τους ψυχαναγκασμούς, την παρασυσσώρευση και την ουδετεροποίηση (Foa 

http://serene.me.uk/tests/oci.pdf
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et al., 1998). Λίγο αργότερα, το 2002 κυκλοφόρησε η αναθεωρημένη έκδοση OCI-R (Foa et al., 

2002), που περιλαμβάνει 18 ερωτήματα. Το OCI–R έχει μια υποκλίμακα λιγότερη, καθώς 

συγχωνεύτηκε η υποκλίμακα που σχετίζεται με την αμφιβολία με την υποκλίμακα που σχετίζεται 

με τον έλεγχο. Κάθε μια από τις 6 υποκλίμακες περιλαμβάνει 3 αντικείμενα. Οι τελικές 

υποκλίμακες του OCI–R είναι οι εξής: καθαριότητα (washing), έλεγχος (checking), τάξη 

(ordering), ψυχαναγκασμοί (obsessing), παρασυσσώρευση (hording), ουδετεροποίηση (mental 

neutralizing). 

Τα ερωτήματα αφορούν εμπειρίες που τα άτομα βιώνουν στην καθημερινή ζωή τους. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να σημειώσουν τον αριθμό που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το πόσο 

πολύ τους έχει ανησυχήσει ή ενοχλήσει αυτή η εμπειρία στην διάρκεια του τελευταίου μήνα. Οι 

αριθμοί αντιστοιχούν στα ακόλουθα ποσοτικά επιρρήματα: το 0 είναι «καθόλου», το 1 είναι 

«λίγο», το 2 είναι «μέτρια», το 3 είναι «πολύ», το 4 είναι «ιδιαίτερα πολύ». Κάθε ένα λοιπόν από 

τα 42 ερωτήματα βαθμολογείται με ένα από τα 5 νούμερα (0-4) της κλίμακας Likert, ανάλογα με 

την συχνότητα και την δυσφορία που προκαλεί το σύμπτωμα που περιγράφουν (Foa, 1998). Το 

ίδιο συμβαίνει και στην αναθεωρημένη έκδοση OCI-R (Foa et al., 2002). Στην έρευνα που έγινε 

χρησιμοποιείται η αναθεωρημένη σύντομη μορφή με τα 18 ερωτήματα, σε μετάφραση των 

Γρηγόρη Σίμου & Αναστασίας Μανώλα. 

 

5.5 Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό λογισμικό πακέτο SPSS 

22.0. Οι στατιστικοί έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν για την διερεύνηση των ερευνητικών 

υποθέσεων ήταν: 

 Προκαταρτικός έλεγχος – περιγραφική στατιστική (συχνότητες, ποσοστά, μέγιστη και 

ελάχιστη τιμή, μέσες τιμές, τυπική απόκλιση). 

 Εφαρμογή ανάλυσης συσχέτισης (βαθμολογίες ερωτηματολογίων, ηλικία). 

 Έλεγχος t για το φύλο. 

 Έλεγχος αξιοπιστίας άλφα (alpha reliability) μεταξύ των υποκλιμάκων των ερωτήσεων 

των ερωτηματολογίων (AQ, OCI-R).  
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 Έλεγχος διακύμανσης (ANOVA) με εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία των 

συμμετεχόντων στο OCI-R και ανεξάρτητη μεταβλητή την ομάδα της βαθμολογία στο AQ. 

 Έλεγχος Post Hoc (Scheffe) για τη διερεύνηση των στατιστικά σημαντικών διαφορών 

μεταξύ τριών ομάδων του AQ. 

 Αναλύσεις βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης (stepwise multiple regression) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

6.1 Εισαγωγή 

Μετά την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων και την καταχώρηση τους στο πρόγραμμα 

SPSS, ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων. Εφαρμόζεται ένα πλήθος στατιστικών ελέγχων 

με σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα. Στο κεφάλαιο 

αυτό περιγράφονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και σε 

πίνακες. Διακρίνονται τρεις υποενότητες, μια για τις αναλύσεις που αφορούν το ερωτηματολόγιο 

AQ, μια για τις αναλύσεις του ερωτηματολογίου OCI-R και τέλος μια όπου συσχετίζονται τα 

αποτελέσματα των δύο εργαλείων.  

 

6.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων για το ερωτηματολόγιο AQ 

Αρχικά, ελέγχθηκε η ύπαρξη εσωτερικής αξιοπιστίας μέσω του δείκτη α (Alpha) του 

Cronbach για ολόκληρη την κλίμακα AQ, αλλά και για τις υποκλίμακες της, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2:Τιμές του συντελεστής α (Alpha) του Cronbach για τη συνολική κλίμακα του AQ και 

τις υποκλίμακες του 

 

Τιμή συντελεστή 

α του Cronbach Πλήθος δηλώσεων (N) 

Συνολική κλίμακα 0,68 50 

Υποκλίμακες   

Κοινωνικές δεξιότητες 0,56 10 

Μετάβαση της προσοχής 0,41 10 

Προσοχή στις λεπτομέρειες 0,65 10 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 0,58 10 

Φαντασία 0,46 10 

 

Ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας για το σύνολο του ερωτηματολογίου AQ είναι α = 0,68 

το οποίο δείχνει επαρκή, αλλά όχι τόσο καλή αξιοπιστία. Η πρώτη υποκλίμακα του AQ για τις 

κοινωνικές δεξιότητες έχει δείκτη α = 0,56, γεγονός που συνεπάγεται μικρή αξιοπιστία, ενώ η 
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δεύτερη που σχετίζεται με την μετάβαση της προσοχής έχει δείκτη α = 0,41, κάτι το οποίο 

σημαίνει ότι δεν παρουσιάζει αξιοπιστία. Η τρίτη υποκλίμακα της προσοχής στις λεπτομέρειες 

έχει δείκτη α = 0,65, βρίσκεται δηλαδή πολύ κοντά στο ελάχιστα αποδεκτό όριο για την 

αξιοπιστία. Τέλος, η τέταρτη υποκλίμακα με θέμα τις επικοινωνιακές δεξιότητες έχει δείκτη 

α=0,58 που σημαίνει μικρή αξιοπιστία, ενώ η πέμπτη υποκλίμακα που σχετίζεται με την φαντασία 

έχει δείκτη α = 0,46, που σημαίνει έλλειψη αξιοπιστίας. 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας του δείγματος στο AQ και 

στις υποκλίμακες του. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας που σημείωσαν οι συμμετέχοντες συνολικά 

στο AQ είναι 15,61 με τυπική απόκλιση 4,91. Στην υποκλίμακα που αναφέρεται στις κοινωνικές 

δεξιότητες ο μέσος όρος της βαθμολογίας των συμμετεχόντων είναι 2,11 με τυπική απόκλιση 1,73, 

ενώ για την υποκλίμακα της μετάβασης της προσοχής ο μέσος όρος είναι 4,20 με τυπική απόκλιση 

1,78. Στην υποκλίμακα που σχετίζεται με την προσοχή στις λεπτομέρειες παρατηρείται μέσος 

όρος 5,03 με τυπική απόκλιση 2,36, στην υποκλίμακα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσος όρος 

1,67 με τυπική απόκλιση 1,63, και τέλος στην υποκλίμακα που αναφέρεται στην φαντασία ο μέσος 

όρος 2,60 είναι με τυπική απόκλιση 1,72. 

 

Πίνακας 3: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στη συνολική κλίμακα και τις υποκλίμακες του 

AQ (Ν=299) 

 Μέσος Όρος Τυπ. Απόκλιση 

Συνολική κλίμακα 15,61 4,91 

Υποκλίμακες   

Κοινωνικές δεξιότητες 2,11 1,73 

Μετάβαση της προσοχής 4,20 1,78 

Προσοχή στις λεπτομέρειες 5,03 2,36 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 1,67 1,63 

Φαντασία 2,60 1,72 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της βαθμολογίας 

στο συνολικό AQ και στις υποκλίμακες του, όπως προκύπτουν για τους άνδρες και τις γυναίκες 

ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας 
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των ανδρών σε ολόκληρο το ερωτηματολόγιο του AQ είναι 16,51 με τυπική απόκλιση 4, 95, ενώ 

για τις γυναίκες ο μέσος όρος παρουσιάζει μικρή μείωση και είναι 15,11 με τυπική απόκλιση 4,84. 

Στην υποκλίμακα που σχετίζεται με τις κοινωνικές δεξιότητες η βαθμολογία των ανδρών έχει μέσο 

όρο 2,22 με τυπική απόκλιση 1,70 και για τις γυναίκες 2,05 με τυπική απόκλιση 1,75. Στην 

υποκλίμακα για την μετάβαση της προσοχής ο μέσος όρος της βαθμολογίας είναι 4,37 με τυπική 

απόκλιση 1,93 για τους άντρες, ενώ για τις γυναίκες 4,12 με τυπική απόκλιση 1,70. Στην 

υποκλίμακα που αφορά την προσοχή στις λεπτομέρειες ο μέσος όρος είναι 5,05 με τυπική 

απόκλιση 2,38 για τους άντρες και 5,05 με τυπική απόκλιση 2,36 για τις γυναίκες, στην 

υποκλίμακα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 1,88 με τυπική απόκλιση 1,7 για τους άντρες και 

1,56 με τυπική απόκλιση 1,58 για τις γυναίκες, και τέλος στην υποκλίμακα που σχετίζεται με την 

φαντασία οι άνδρες εμφανίζουν μέσο όρο 3, 00 στη βαθμολογία τους με τυπική απόκλιση 1,80 

και οι γυναίκες 2,38 με τυπική απόκλιση 1,63. 

 

Πίνακας 4: Μέσος όρος, τυπική απόκλιση και έλεγχος T για συνολική κλίμακα και τις 

υποκλίμακες του AQ ανάλογα με το φύλο των συμμετεχόντων 

 Άνδρες 

Μ.Ο. (Τ.Α) 

Γυναίκες 

Μ.Ο. (Τ.Α) t 

Συνολική κλίμακα 16,51 (4,95) 15,11 (4,84) 2,36* 

Κοινωνικές δεξιότητες 2,22 (1,70) 2,05 (1,75) 0,82 

Μετάβαση της προσοχής 4,37 (1,93) 4,12 (1,70) 1,13 

Προσοχή στις λεπτομέρειες 5,05 (2,38) 5,02 (2,36) 0,09 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 1,88 (1,70) 1,56 (1,58) 1,62 

Φαντασία 3,00 (1,80) 2,38 (1,63) 3,09** 

* p < 0,05, ** p < 0,01 
 

Για την σύγκριση των μέσων όρων της βαθμολογίας ανδρών και γυναικών σε ολόκληρο 

το AQ και στις υποκλίμακες του χρησιμοποιείται ο έλεγχος Τ (t-test). Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου φαίνονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 4. Από τον έλεγχο αυτό, προκύπτει ότι 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές της βαθμολογίας των ανδρών και των γυναικών, 

εμφανίζεται μόνο στη συνολική κλίμακα του AQ και στην υποκλίμακα της φαντασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι στην συνολική κλίμακα εμφανίστηκε t (297) = 2,36, p = 0,02 
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και στην υποκλίμακα της φαντασίας t (297) = 3,09, p = 0,002. Στις υποκλίμακες κοινωνικών 

δεξιοτήτων, μετάβασης της προσοχής, προσοχής στις λεπτομέρειες και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των δύο ομάδων. 

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με τον μέσο όρο της συνολικής 

βαθμολογίας τους στο ερωτηματολόγιο. Η κατασκευή των τριών ομάδων προέκυψε μετά από 

πρόσθεση και αφαίρεση μιας τυπικής απόκλισης από τον μέσο όρο της βαθμολογίας. Έτσι, 

δημιουργήθηκε η ομάδα χαμηλού AQ (όπου οι συμμετέχοντας βαθμολογήθηκαν χαμηλά στην 

κλίμακα), η ομάδα μεσαίου AQ (όπου οι συμμετέχοντες βαθμολογήθηκαν στις μεσαίες τιμές της 

κλίμακας) και η ομάδα υψηλού AQ (όπου οι συμμετέχοντες βαθμολογήθηκαν υψηλά στην 

κλίμακα). Στην ομάδα χαμηλού AQ ανήκει το 14% των συμμετεχόντων, στην ομάδα μεσαίου AQ 

ανήκει το 72% που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, ενώ η ομάδα υψηλού AQ 

περιλαμβάνει το υπόλοιπο 14%. 

Τέλος, όσον αφορά τη σχέση της ηλικίας των συμμετεχόντων και της βαθμολογίας τους 

στο ερωτηματολόγιο, η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική 

σχέση, καθώς η τιμή του p είναι 0.54. Αντίστοιχα, η ανάλυση έδειξε ότι και για τις υποκλίμακες 

του ερωτηματολογίου, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση με την ηλικία των 

συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα αυτής της συσχέτισης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5: Δείκτης συσχέτισης r (Pearson) μεταξύ ηλικίας και βαθμολογίας στη συνολική 

κλίμακα του AQ και στις υποκλίμακες του 

  Ηλικία  

 Συνολική Κλίμακα -0,04  

 Κοινωνικές Δεξιότητες -0,00  

 Μετάβαση της προσοχής 0,01  

 Προσοχή στις λεπτομέρειες -0,09  

 Επικοινωνιακές δεξιότητες -0,08  

 Φαντασία 0,09  

Δεν παρατηρήθηκες καμία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών 

 

 



57 

 

6.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων για το ερωτηματολόγιο OCI-R 

Για το ερωτηματολόγιο OCI-R, ο δείκτης συνάφειας (Cronbach’s α) έδειξε μεγαλύτερη 

αξιοπιστία, τόσο για το σύνολο του ερωτηματολογίου (α = 0,85), όσο και για το μεγαλύτερο μέρος 

των επιμέρους υποκλιμάκων του, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6. Για την πρώτη υποκλίμακα 

που σχετίζεται με τον έλεγχο ο δείκτης α είναι 0,71, που σημαίνει ικανοποιητική αξιοπιστία. Στην 

υποκλίμακα της παρασυσσώρευσης η τιμή του δείκτη α είναι 0,78, γεγονός που φανερώνει καλή 

αξιοπιστία. Η τρίτη υποκλίμακα που σχετίζεται με την ουδετεροποίηση εμφάνισε δείκτη α = 0,53, 

το οποίο συνεπάγεται κακή αξιοπιστία. Η τέταρτη υποκλίμακα που αφορά τους ψυχαναγκασμούς 

εμφάνισε δείκτη α = 0,73, το οποίο φανερώνει ικανοποιητική αξιοπιστία. Η πέμπτη υποκλίμακα 

της τάξης έχει δείκτη α = 0,79, το οποίο σημαίνει αρκετά καλή αξιοπιστία. Τέλος, η έκτη και 

τελευταία υποκλίμακα που αναφέρεται σε συμπεριφορές σχετικές με την καθαριότητα, έχει δείκτη 

α = 0,70, το οποίο φανερώνει αξιοπιστία σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

 

Πίνακας 6: Τιμές του συντελεστής α (Alpha) του Cronbach για τη συνολική κλίμακα του OCI-R 

και τις υποκλίμακες του 

 

Τιμή συντελεστή α 

του Cronbach Πλήθος δηλώσεων (Ν) 

Συνολική κλίμακα 0,85 18 

Υποκλίμακες   

Έλεγχος 0,71 3 

Παρασυσσώρευση 0,78 3 

Ουδετεροποίηση 0,53 3 

Ψυχαναγκασμοί 0,73 3 

Τάξη 0,79 3 

Καθαριότητα 0,70 3 

 

Στον Πίνακα 7 περιγράφονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις της βαθμολογίας 

στο συνολικό OCI-R και στις υποκλίμακες του. Ο μέσος όρος της συνολικής βαθμολογίας των 

συμμετεχόντων στο OCI-R είναι 22,42 με τυπική απόκλιση 10,65. Για την πρώτη υποκλίμακα που 

σχετίζεται με τον έλεγχο ο μέσος όρος ισούται με 3,81 και η τυπική απόκλιση που εμφανίζει είναι 

2,68. Στην δεύτερη υποκλίμακα της παρασυσσώρευσης ο μέσος όρος είναι 4,53 και παρουσιάζεται 

τυπική απόκλιση 2,83. Στην τρίτη υποκλίμακα που αφορά την ουδετεροποίηση, ο μέσος όρος 

υπολογίστηκε στο 1,90 με την τυπική απόκλιση να είναι 2,09. Ο μέσος όρος για την υποκλίμακα 
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των ψυχαναγκασμών είναι 4,52 με τυπική απόκλιση να ανέρχεται στο 2,90. Η πέμπτη κλίμακα 

που περιλαμβάνει συμπεριφορές σχετικά με την τάξη εμφανίζει μέσο όρο 5,04 και τυπική 

απόκλιση 2,94. Τέλος, ο μέσος όρος για την κλίμακα που σχετίζεται με την καθαριότητα ισούται 

με 2,62 και η τυπική απόκλιση είναι 2,66. 

 

Πίνακας 7: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στη συνολική κλίμακα και τις υποκλίμακες του 

OCI-R (Ν=299) 

 Μέσος Όρος Τυπ. Απόκλιση 

Συνολική κλίμακα 22,42 10,65 

Υποκλίμακες   

Έλεγχος 3,81 2,68 

Παρασυσσώρευση 4,53 2,83 

Ουδετεροποίηση 1,90 2,09 

Ψυχαναγκασμοί 4,52 2,90 

Τάξη 5,04 2,94 

Καθαριότητα 2,62 2,66 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των βαθμολογιών 

των ανδρών και των γυναικών τόσο στο σύνολο του OCI-R όσο και στις υποκλίμακες του. Ο 

μέσος όρος της συνολικής βαθμολογίας των ανδρών για το ερωτηματολόγιο είναι 22, 27 με τυπική 

απόκλιση 10,27 και των γυναικών 22,50 με τυπική απόκλιση 10,88. Για την πρώτη υποκλίμακα 

που σχετίζεται με τον έλεγχο, ο μέσος όρος των ανδρών ισούται με 3,73 και η τυπική απόκλιση 

υπολογίστηκε 2,34, ενώ για τις γυναίκες ο μέσος όρος είναι 3,86 με τυπική απόκλιση 2,85. Στην 

δεύτερη υποκλίμακα που αφορά την παρασυσσώρευση ο μέσος όρος για τους των άνδρες ισούται 

με 4,33 και η τυπική απόκλιση είναι 2,77. Οι γυναίκες για την ίδια υποκλίμακα εμφάνισαν μέσο 

όρο 4,63 και η τυπική απόκλιση τους υπολογίστηκε στο 2,86. Η τρίτη υποκλίμακα που 

περιλαμβάνει την ουδετεροποίηση εμφανίζει για τους άνδρες μέσο όρο 2,29 και τυπική απόκλιση 

2,10, ενώ οι γυναίκες έχουν μέσο όρο 1,70 και η τυπική απόκλιση ισούται με 2,05. Για την τέταρτη 

υποκλίμακα που περιλαμβάνει τους ψυχαναγκασμούς ο μέσος όρος της βαθμολογίας των ανδρών 

έφτασε το 4,34 και η τυπική απόκλιση το 2,91, ενώ για τις γυναίκες ο αντίστοιχος μέσος όρος 

είναι 4,61 και η τυπική απόκλιση είναι 2,90. Στην πέμπτη υποκλίμακα που αφορά συμπεριφορές 
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σχετικά με την τάξη ο μέσος όρος των ανδρών ανέρχεται στο 4,96 με την τυπική απόκλιση να 

είναι 2,99, ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν μέσο όρο βαθμολογίας 5,09 και τυπική απόκλιση 2,93. 

Στην τελευταία κλίμακα που περιλαμβάνει την καθαριότητα ο μέσος όρος για τους άνδρες 

υπολογίστηκε στο 2,60 και η τυπική απόκλιση στο 2,54 και για τις γυναίκες τα αποτελέσματα 

έδειξαν μέσο όρο 2.62 και τυπική απόκλιση 2,73. 

 

Πίνακας 8: Μέσος όρος, τυπική απόκλιση και έλεγχος T για συνολική κλίμακα και τις 

υποκλίμακες του OCI-R ανάλογα το φύλο των συμμετεχόντων 

 

Άνδρες 

Μ.Ο. (Τ.Α) 

Γυναίκες 

Μ.Ο. (Τ.Α) t 

Συνολική κλίμακα 22,27 (10,27) 22,50 (10,88) -0,18 

Έλεγχος 3,73 (2,34) 3,86 (2,85) -0,38 

Παρασυσσώρευση 4,33 (2,77) 4,63 (2,86) -0,86 

Ουδετεροποίηση 2,29 (2,10) 1,70 (2,05) 2,35* 

Ψυχαναγκασμοί 4,34 (2,91) 4,61 (2,90) -0,77 

Τάξη 4,96 (2,99) 5,09 (2,93) -0,35 

Καθαριότητα 2,60 (2,54) 2,62 (2,73) -0,30 

* p < 0,05 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (t-test) που 

πραγματοποιήθηκε για να ελεγχθεί το κατά πόσον ο μέσος όρος της βαθμολογίας στο συνολικό 

OCI-R και στις υποκλίμακες του διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 8 και έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους της βαθμολογίας των ανδρών και των γυναικών. Εξαίρεση 

αποτελούν τα αποτελέσματα για την υποκλίμακα που αφορά την ουδετεροποίηση, όπου t (297) = 

2,35 και p = 0,02. 

Έγινε επίσης ανάλυση συσχέτισης με μεταβλητές την ηλικία του δείγματος και του μέσου 

όρου της βαθμολογίας των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο OCI-R και στις υποκλίμακες 

αυτού. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 9 και έδειξαν μια τάση για αρνητική, στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα στη συνολική βαθμολογία του OCI-R και την ηλικία με r = -0,11 και 
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p = 0,06. Επιπλέον, εντοπίστηκε μια ασθενής αρνητική, στατιστικά σημαντική συσχέτιση ηλικίας 

και βαθμολογίας για την υποκλίμακα που σχετίζεται με τους ψυχαναγκασμούς, όπως φαίνεται και 

από τους σχετικούς δείκτες r = -0,12, p = 0,04. Τέλος, παρατηρείται χαμηλή αρνητική, στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε ηλικία και βαθμολογία και για την υποκλίμακα που αφορά την 

καθαριότητα, με τους αντίστοιχους δείκτες να είναι r = -0,14, p = 0,02. 

 

Πίνακας 9: Δείκτης συσχέτισης r (Pearson) μεταξύ ηλικίας και βαθμολογίας στη συνολική 

κλίμακα του OCI-R και στις υποκλίμακες του  

 Ηλικία 

Συνολική Κλίμακα -0,11 

Έλεγχος -0,07 

Παρασυσσώρευση -0,08 

Ουδετεροποίηση -0,007 

Ψυχαναγκασμοί -0,12* 

Τάξη -0,02 

Καθαριότητα -0,14* 

* p < 0,05 
 

 

6.4 Ανάλυση συσχέτισης AQ και OCI-R 

Στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται η ανάλυση συσχέτισης της βαθμολογίας του δείγματος 

στο ερωτηματολόγιο AQ με τη βαθμολογίας στο OCI-R. Στο ερώτημα αν συνδέεται η βαθμολογία 

των συμμετεχόντων στο AQ με τη βαθμολογία τους στο OCI-R, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπάρχει μεταξύ τους μια μέτρια θετική στατιστικά σημαντική σχέση με  r = 0,341, p < 0,0001. 

Η ανάλυση συσχέτισης της συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων στο 

ερωτηματολόγιο OCI-R με τη βαθμολογία στις επιμέρους υποκλίμακες του ερωτηματολογίου AQ, 

δείχνει ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ τους εκτός από την υποκλίμακα του 

AQ που αφορά την φαντασία, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 10. Πιο αναλυτικά, για τα 

αποτελέσματα συσχέτισης μεταξύ της βαθμολογίας στο συνολικό OCI-R και των βαθμολογιών 

στην υποκλίμακα κοινωνικών δεξιοτήτων του AQ ο δείκτης r είναι 0,13 με p = 0,03. Για την 

υποκλίμακα που σχετίζεται με τη μετάβαση της προσοχής ο δείκτης r είναι 0,30 και p < 0,001. 
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Στην συσχέτιση με την υποκλίμακα που αφορά την προσοχή στις λεπτομέρειες η τιμή του δείκτη 

r ισούται με 0,13 και p = 0,03. Για την υποκλίμακα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ο δείκτης r 

είναι 0,30 και p < 0,001. Τέλος, για την υποκλίμακα που αναφέρεται στην φαντασία η τιμή του 

δείκτη r ισούται με 0,09 και p = 0,13. 

 

Πίνακας 10: Δείκτης συσχέτισης της βαθμολογίας των συμμετεχόντων στις υποκλίμακες του 

AQ με τη βαθμολογίας τους στο συνολικό OCI-R 

  
OCI-R Σύνολο 

AQ Κοινωνικές δεξιότητες  0,13* 

AQ Μετάβαση της προσοχής  0,30** 

AQ Προσοχή στις λεπτομέρειες  0,13* 

AQ Επικοινωνιακές δεξιότητες  0,30** 

AQ Φαντασία  0,09 

* p < 0,05, ** p < 0,001 
 

Στον Πίνακα 11, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τις 

βαθμολογίες των συμμετεχόντων για κάθε μια από τις τρείς ομάδες σύμφωνα με το διαχωρισμό 

που έγινε στο υποκεφάλαιο 6.2. Επίσης, παρατίθενται και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τον έλεγχο για στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της βαθμολογίας των συμμετεχόντων στο 

OCI-R και των βαθμολογιών που σημείωσαν οι τρεις ομάδες AQ. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με την 

εφαρμογή ανάλυσης διακύμανσης ANOVA. Οι τιμές των δεικτών φανερώνουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές για τη βαθμολογία των τριών ομάδων στο συνολικό OCI-R και στις 

υποκλίμακες που αφορούν τον έλεγχο, την ουδετεροποίηση, τους ψυχαναγκασμούς και την 

καθαριότητα. Πιο συγκεκριμένα, για τη συνολική κλίμακα p < 0,001, για την υποκλίμακα του 

ελέγχου p=0.002, και για τις υποκλίμακες ουδετεροποίησης, ψυχαναγκασμών και καθαριότητας 

p<0,001. Δεν παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στις υποκλίμακες που σχετίζονται με την 

παρασυσσώρευση και την τάξη, καθώς και για τις δύο υποκλίμακες η τιμή του δείκτη p είναι 

μεγαλύτερη του 0,5. 

 

 



62 

 

. 

Πίνακας 11: Βαθμολογία συμμετεχόντων στο OCI-R και στις υποκλίμακες του ανά ομάδα AQ 

(Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή) και ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με εξαρτημένη μεταβλητή τη 

βαθμολογία των συμμετεχόντων στο OCI-R και ανεξάρτητη μεταβλητή την ομάδα της 

βαθμολογία στο AQ 

 Ομάδα AQ Μέσος Όρος 

Τυπ. 

Απόκλιση F 

Συνολική κλίμακα 

Χαμηλή 16,38 8,90  

Μεσαία 22,55 10,52  

Υψηλή 27,79 10,08  

Σύνολο 22,42 10,65 13,07** 

Έλεγχος 

Χαμηλή 2,93 2,60  

Μεσαία 3,76 2,56  

Υψηλή 4,95 3,03  

Σύνολο 3,81 2,68 6,37* 

Παρασυσσώρευση 

Χαμηλή 4,16 2,74  

Μεσαία 4,60 2,93  

Υψηλή 4,52 2,41  

Σύνολο 4,52 2,83 0,40 

Ουδετεροποίηση 

Χαμηλή 1,14 1,55  

Μεσαία 1,81 2,03  

Υψηλή 3,12 2,38  

Σύνολο 1,90 2,09 10,77** 

Ψυχαναγκασμοί 

Χαμηλή 2,57 2,37  

Μεσαία 4,72 2,90  

Υψηλή 5,43 2,67  

Σύνολο 4,52 2,90 12,97** 

Τάξη 

Χαμηλή 4,29 2,72  

Μεσαία 5,07 2,95  

Υψηλή 5,69 3,04  

Σύνολο 5,04 2,94 2,43 

Καθαριότητα 

Χαμηλή 1,29 1,77  

Μεσαία 2,59 2,64  

Υψηλή 4,07 2,80  

Σύνολο 2,62 2,66 12,46** 
* p < 0,01, ** p < 0,001 
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Για την διερεύνηση των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των βαθμολογιών των 

τριών ομάδων στο OCI-R και τις υποκλίμακες του γίνεται έλεγχος Post Hoc (Scheffe) και τα 

αποτελέσματα του παρουσιάζονται στον Πίνακα 13. Πιο αναλυτικά, παρατηρείται ότι η διαφορά 

στη συνολική βαθμολογία των συμμετεχόντων στο OCI-R και η διαφορά στη βαθμολογία των 

συμμετεχόντων στην υποκλίμακα καθαριότητας του OCI-R είναι στατιστικά σημαντική μεταξύ 

και των τριών ομάδων βαθμολογίας του AQ. Φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες που ανήκουν στην 

ομάδα μεσαίας βαθμολογίας του AQ έχουν σημαντικά μεγαλύτερη βαθμολογία από τους 

συμμετέχοντες της ομάδας χαμηλής βαθμολογίας του AQ, ενώ οι συμμετέχοντες που ανήκουν 

στην ομάδα υψηλής βαθμολογίας του AQ έχουν σημαντικά μεγαλύτερη βαθμολογία από τους 

συμμετέχοντες της ομάδας μεσαίας βαθμολογίας του AQ. 

H διαφορά στη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα του OCI-R που 

σχετίζεται με τον έλεγχο και η διαφορά στη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα 

της ουδετεροποίησης είναι στατιστικά σημαντική μεταξύ των ομάδων χαμηλής και υψηλής 

βαθμολογίας του AQ, καθώς επίσης και μεταξύ των ομάδων μεσαίας και υψηλής βαθμολογίας 

του AQ. Μεταξύ των ομάδων χαμηλής και μεσαίας βαθμολογίας του AQ δε φαίνεται να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις βαθμολογίες των συμμετεχόντων. Φαίνεται ότι οι 

συμμετέχοντες που ανήκουν στη ομάδα υψηλής βαθμολογίας του AQ έχουν σημαντικά 

μεγαλύτερη βαθμολογία από τους συμμετέχοντες των ομάδων χαμηλής και μεσαίας βαθμολογίας 

του AQ. 

Τέλος, η διαφορά στη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα ψυχαναγκασμών 

του OCI-R είναι στατιστικά σημαντική μεταξύ των ομάδων χαμηλής και μεσαίας βαθμολογίας 

του AQ, καθώς επίσης και μεταξύ των ομάδων χαμηλής και υψηλής βαθμολογίας του. Μεταξύ 

των ομάδων μεσαίας και υψηλής βαθμολογίας του AQ δε φαίνεται να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις βαθμολογίες των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα ψυχαναγκασμών. 

Φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες που ανήκουν στις ομάδες μεσαίας και υψηλής βαθμολογίας του 

AQ έχουν σημαντικά μεγαλύτερη βαθμολογία από τους συμμετέχοντες της ομάδας χαμηλής 

βαθμολογίας του AQ. 
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα Post Hoc ελέγχου για διερεύνηση των στατιστικά σημαντικών 

διαφορών μεταξύ των τριών ομάδων του AQ  

Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

(I) AQ Τρεις 

Ομάδες 

(J) AQ Τρεις 

Ομάδες 

Μέση 

Διαφορά 

Τυπική 

Απόκλιση 

Σύνολο 

Χαμηλή 
Μεσαία -6,17** 1,73 

Υψηλή -11,40*** 2,24 

Μεσαία 
Χαμηλή 6,17** 1,73 

Υψηλή -5,24* 1,73 

Υψηλή 
Χαμηλή 11,40*** 2,24 

Μεσαία 5,24* 1,73 

Έλεγχος 

Χαμηλή 
Μεσαία -0,83 0,44 

Υψηλή -2,02** 0,57 

Μεσαία 
Χαμηλή 0,83 0,44 

Υψηλή -1,19* 0,44 

Υψηλή 
Χαμηλή 2,02** 0,57 

Μεσαία 1,19* 0,44 

Παρασυσσώρευση 

Χαμηλή 
Μεσαία -0,43 0,48 

Υψηλή -0,36 0,62 

Μεσαία 
Χαμηλή 0,43 0,48 

Υψηλή 0,07 0,48 

Υψηλή 
Χαμηλή 0,36 0,62 

Μεσαία -0,07 0,48 

Ουδετεροποίηση 

Χαμηλή 
Μεσαία -0,67 0,34 

Υψηλή -1,98*** 0,44 

Μεσαία 
Χαμηλή 0,67 0,34 

Υψηλή -1,31*** 0,34 

Υψηλή 
Χαμηλή 1,98*** 0,44 

Μεσαία 1,31*** 0,34 

Ψυχαναγκασμοί 

Χαμηλή 
Μεσαία -2,15*** 0,47 

Υψηλή -2,86*** 0,61 

Μεσαία 
Χαμηλή 2,14*** 0,47 

Υψηλή -0,71 0,47 

Υψηλή 
Χαμηλή 2,86*** 0,61 

Μεσαία 0,71 0,47 

Τάξη 

Χαμηλή 
Μεσαία -0,78 0,49 

Υψηλή -1,40 0,64 

Μεσαία 
Χαμηλή 0,78 0,49 

Υψηλή -0,63 0,49 

Υψηλή Χαμηλή 1,40 0,64 
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Μεσαία 0,63 0,49 

Καθαριότητα 

Χαμηλή 
Μεσαία -1,30* 0,43 

Υψηλή -2,79*** 0,56 

Μεσαία 
Χαμηλή 1,30* 0,43 

Υψηλή -1,48** 0,43 

Υψηλή 
Χαμηλή 2,79*** 0,56 

Μεσαία 1,48** 0,43 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p ≤ 0,001 

 

 

Στη συνέχεια των αναλύσεων εξετάστηκε εάν η βαθμολογία των συμμετεχόντων στην 

κλίμακα AQ μπορεί να προβλέψει τη βαθμολογία τους στην κλίμακα OCI-R. Σε αυτό το πλαίσιο 

εφαρμόστηκαν αναλύσεις βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης (stepwise multiple regression) με 

εξαρτημένη μεταβλητή κάθε φορά τη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην κλίμακα OCI-R 

(συνολική βαθμολογία και βαθμολογία στις επιμέρους υποκλίμακες) και ανεξάρτητες μεταβλητές 

τη βαθμολογία των συμμετεχόντων στις υποκλίμακες του AQ.  

Αρχικά, εξετάστηκε εάν η βαθμολογία των συμμετεχόντων στις υποκλίμακες του AQ 

μπορεί να προβλέψει τη συνολική τους βαθμολογία στην κλίμακα OCI-R. Τα αποτελέσματα της 

βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξαν ότι η βαθμολογία των συμμετεχόντων στην 

υποκλίμακα μετάβασης της προσοχής είναι υπεύθυνη για το 8% της διακύμανσης της συνολικής 

βαθμολογίας στο OCI-R (F1,297 = 28.48, p < 0.001, Adjusted R2 = 0.08). Η βαθμολογία στην 

υποκλίμακα που αφορά τις δεξιότητες επικοινωνίας που προστέθηκε στη συνέχεια στο μοντέλο, 

φάνηκε να είναι υπεύθυνη για ένα επιπλέον 5% της διακύμανσης της συνολικής βαθμολογίας στο 

OCI-R (F1,296  = 17.55, p < 0.001, Adjusted R2 = 0.13). Τέλος, η βαθμολογία στην υποκλίμακα που 

σχετίζεται με την προσοχή στις λεπτομέρειες φάνηκε να μπορεί να ερμηνεύσει ένα επιπλέον 2% 

της διακύμανσης (F1,295  = 6.81, p = 0.01, Adjusted R2 = 0.15). Συνολικά, το τελικό μοντέλο φάνηκε 

ότι μπορεί να προβλέψει το 15% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή της 

συνολικής βαθμολογίας στο OCI-R.  

Στη συνέχεια, μέσω ομοίως διαδοχικών αναλύσεων βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης 

με εξαρτημένη κάθε φορά μεταβλητή μία εκ των βαθμολογιών των συμμετεχόντων στις 

υποκλίμακες του OCI-R και ανεξάρτητες μεταβλητές τις επιμέρους βαθμολογίες των 
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συμμετεχόντων στο AQ, εξετάστηκε εάν οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων στις υποκλίμακες 

του AQ μπορούν να προβλέψουν τη βαθμολογία των συμμετεχόντων σε κάθε μία από τις 

υποκλίμακες του OCI-R.  

Σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία στην υποκλίμακα ελέγχου του OCI-R φάνηκε ότι ένα 5% της 

διακύμανσής της μπορεί να ερμηνευθεί από τη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα 

μετάβασης της προσοχής του AQ (F1,297 = 15.81, p < 0.001, Adjusted R2 = 0.05). Καμία άλλη 

υποκλίμακα του AQ δεν συμμετείχε ως σημαντική προβλεπτική μεταβλητή στο εν λόγω μοντέλο. 

Σε ό,τι αφορά στην υποκλίμακα παρασυσσώρευσης του OCI-R φάνηκε ότι ένα 5% της 

διακύμανσής της μπορεί να προβλεφθεί συνολικά από τη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην 

υποκλίμακα της επικοινωνίας που ερμηνεύει ένα 3% της διακύμανσης (F1,297 = 11.30, p = 0.001, 

Adjusted R2 = 0.03) και τη βαθμολογία τους στην υποκλίμακα που αφορά τη μετάβαση της 

προσοχής που ερμηνεύει ένα επιπλέον 2%  (F1,296 = 6.22, p = 0.013, Adjusted R2 = 0.05). Σε ό,τι 

αφορά στην υποκλίμακα ουδετεροποίησης φάνηκε ότι ένα 8% της διακύμανσής της, μπορεί να 

προβλεφθεί συνολικά από τη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα μετάβασης της 

προσοχής που είναι υπεύθυνη για το 4% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής (F1,297 = 

14.56, p < 0.001, Adjusted R2 = 0.04), από τη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα 

που αφορά την προσοχής στις λεπτομέρειες που ερμηνεύει ένα επιπλέον 3% (F1,296 = 8.40, p = 

0.004, Adjusted R2 = 0.07) και από τη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων που εισήχθη τελευταία στο μοντέλο και ερμηνεύει ένα επιπλέον 1% 

της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής (F1,295 = 5.16, p = 0.024, Adjusted R2 = 0.08). Σε 

ό,τι αφορά την υποκλίμακα των ψυχαναγκασμών φάνηκε ότι ένα 18% της διακύμανσής της μπορεί 

να προβλεφθεί συνολικά από τη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων (F1,297 = 58.81, p < 0.001, Adjusted R2 = 0.16) του AQ που είναι 

υπεύθυνη για το 16% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής και στην υποκλίμακα 

μετάβασης της προσοχής που ερμηνεύει ακόμη ένα 2% της διακύμανσης της εξαρτημένης 

μεταβλητής (F1,296 = 7.41, p = 0.007, Adjusted R2 = 0.18). Αναφορικά με την βαθμολογία στην 

υποκλίμακα τάξης του OCI-R, φάνηκε ότι οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων στις δύο 

υποκλίμακες του AQ που συνδέονται με την προσοχή, δηλαδή στην υποκλίμακα της προσοχής 

στις λεπτομέρειες (F1,297 = 9.56, p = 0.002, Adjusted R2 = 0.03) και της μετάβασης της προσοχής 

(F1,296 = 5.82, p = 0.016, Adjusted R2 = 0.05), μπορούν να ερμηνεύσουν συνδυαστικά το 5% της 

διακύμανσής της, με τη βαθμολογία στην υποκλίμακα προσοχής στις λεπτομέρειες να εξηγεί ένα 
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3% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής και τη βαθμολογία στην υποκλίμακα 

μετάβασης της προσοχής που εισήχθει δεύτερη στο μοντέλο να εξηγεί ένα επιπλέον 2% της 

διακύμανσής της εξαρτημένης μεταβλητής. Τέλος, αναφορικά με τη δυνατότητα πρόβλεψης της 

βαθμολογίας των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα καθαριότητας του OCI-R από τις βαθμολογίες 

των συμμετεχόντων στις υποκλίμακες του AQ φάνηκε ότι το μοντέλο με μεταβλητές πρόβλεψης 

τις βαθμολογίες των συμμετεχόντων στις υποκλίμακες επικοινωνίας (F1,297 = 14.47, p < 0.001, 

Adjusted R2 = 0.04), που εισήχθη πρώτη στο μοντέλο, μετάβασης της προσοχής (F1,296 = 6.21, p 

= 0.013, Adjusted R2 = 0.06) που προστέθηκε στη συνέχεια στο μοντέλο, προσοχής στις 

λεπτομέρειες (F1,295 = 4.75, p = 0.03, Adjusted R2 = 0.07) που προστέθηκε τρίτη κατά σειρά στο 

μοντέλο και φαντασίας (F1,294 = 5.04, p = 0.025, Adjusted R2 = 0.08) που είναι η τελευταία 

μεταβλητή που προστέθηκε στο μοντέλο, μπορεί να προβλέψει το 8% της διακύμανσης της 

εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή της βαθμολογίας των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα 

καθαριότητας του OCI-R.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

7.1 Κύρια Ευρήματα 

Στην παραπάνω ενότητα αναγράφονται οι στατιστικές αναλύσεις των απαντήσεων του 

δείγματος. Αυτές οι αναλύσεις αποτελούν τη βάση για να απαντηθούν τα διερευνητικά ερωτήματα 

της εργασίας. Το κύριο ερώτημα είναι εάν συνδέονται τα χαρακτηριστικά ΔΦΑ με 

ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα στους τυπικούς νεαρούς ενήλικες και τα 

δευτερεύοντα ερωτήματα εάν και κατά πόσον επηρεάζεται η εκδήλωση αυτών των 

χαρακτηριστικών και των συμπτωμάτων από την ηλικία και το φύλο του δείγματος. 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι άτομα τυπικού πληθυσμού εμφανίζουν τόσο 

χαρακτηριστικά ΔΦΑ, όσο και στοιχεία ΨΚΔ, τα οποία και συνδέονται με μια μέτρια θετική 

στατιστικά σημαντική σχέση (r = 0,34, p < 0,001). Σχετικά με την εσωτερική συνάφεια των 

εργαλείων που αξιολόγησαν αυτά τα χαρακτηριστικά, ο έλεγχος Cronbach’s alpha έδειξε ότι δεν 

υπάρχει μεγάλη ομοιογένεια στην κλίμακα AQ (α = 0,68) και στις υποκλίμακες της, ενώ για το 

ερωτηματολόγιο OCI-R η εσωτερική συνοχή ήταν καλή (α = 0,85), τόσο για τη συνολική κλίμακα, 

όσο το μεγαλύτερο μέρος των επιμέρους υποκλιμάκων της. 

Από την ανάλυση συσχέτισης εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην 

συνολική βαθμολογία στο OCI-R και στις υποκλίμακες του AQ, εκτός από την υποκλίμακα που 

σχετίζεται με την φαντασία. Ακόμη, από την ανάλυση διακύμανσης φαίνεται ότι οι βαθμολογίες 

του δείγματος διαφοροποιούνται στο OCI-R και στις υποκλίμακες του ανάλογα με τη βαθμολογία 

που σημείωσαν οι συμμετέχοντες στο AQ. Εξαιρούνται οι υποκλίμακες που σχετίζονται με την 

παρασυσσώρευση και την σειροθέτηση, για τις οποίες δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις βαθμολογίες του δείγματος. 

Οι αναλύσεις συσχέτισης έδειξαν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις μέσες τιμές 

βαθμολογίας που σημείωσαν οι άνδρες και στις μέσες τιμές βαθμολογίας των γυναικών στο 

ερωτηματολόγιο AQ. Οι διαφορές εντοπίζονται στο σύνολο του ερωτηματολογίου και στην 

υποκλίμακα που σχετίζεται με την φαντασία, όπου και στα δύο οι άνδρες βαθμολογήθηκαν 

υψηλότερα από τις γυναίκες. Αντίστοιχες αναλύσεις έγιναν στις βαθμολογίες του δείγματος για 
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το OCI-R και για τις υποκλίμακες του, χωρίς να εντοπιστεί κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά, 

με εξαίρεση την υποκλίμακα που αναφέρεται στους καταναγκασμούς, όπου οι άνδρες 

βαθμολογήθηκαν υψηλότερα.  

Η ανάλυση συσχέτισης εφαρμόστηκε και για τη μεταβλητή της ηλικίας σε σχέση με τη 

βαθμολογία των συμμετεχόντων στο συνολικό AQ και στις υποκλίμακες, χωρίς να βρεθεί καμία 

σημαντική σχέση μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών. Όσον αφορά τη σχέση της ηλικίας και 

της βαθμολογίας του δείγματος στο OCI-R και στις υποκλίμακες του, εντοπίστηκε μια ασθενής 

αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 

Τέλος, μέσω ανάλυσης παλινδρόμησης φάνηκε ότι η βαθμολογία στις υποκλίμακες του 

OCI-R δεν μπορεί να προβλεφθεί ικανοποιητικά από τις βαθμολογίες των συμμετεχόντων στις 

υποκλίμακες του AQ, με εξαίρεση την περίπτωση της υποκλίμακας που σχετίζεται με τους 

ψυχαναγκασμούς. Για αυτή την υποκλίμακα φάνηκε ότι ένα 18% της διακύμανσής της μπορεί να 

προβλεφθεί κατά κύριο λόγο από την βαθμολογία των συμμετεχόντων στην υποκλίμακα των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων του AQ και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό από την υποκλίμακα που 

αφορά την μετάβαση της προσοχής.  

 

7.2 Συζήτηση 

Συσχέτιση χαρακτηριστικών ΔΦΑ και συμπτωμάτων ΨΚΔ 

Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά της ΔΦΑ μπορούν να εμφανιστούν 

και σε μη κλινικό πληθυσμό (Baron-Cohen et al., 2001; Constantino et al., 2003; Posserud et al., 

2006). Πιο συγκεκριμένα οι Posserud και συν. (2006) μελέτησαν τα αυτιστικά χαρακτηριστικά σε 

9430 παιδιά ηλικίας 7-9 χρονών. Τα αυτιστικά στοιχεία των παιδιών αξιολογήθηκαν μέσω 

ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από γονείς και δασκάλους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι σπάνια στα παιδιά του τυπικού πληθυσμού. Άλλωστε, κάτι 

τέτοιο συμφωνεί και με την αντίληψη που υπάρχει για τον αυτισμό ως φάσμα. Οι Constantino και 

Todd (2003) μελέτησαν την κατανομή και τη γενετική δομή των αυτιστικών χαρακτηριστικών 

στον τυπικό πληθυσμό. Χρησιμοποίησαν την κλίμακα Social Responsiveness Scale η οποία και 

συμπληρώθηκε από γονείς για ένα δείγμα 788 ζευγαριών διδύμων ηλικίας 7-15 ετών. Η έρευνα 

έδειξε ότι υπάρχει μια συνεχής κατανομή των αυτιστικών χαρακτηριστικών στα παιδιά και τους 
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εφήβους του γενικού πληθυσμού, αλλά και μια χροιά κληρονομικότητας σε αυτά τα στοιχεία. Δεν 

βρέθηκε κάποιος γενετικός παράγοντας που να αιτιολογεί την διαφορά στην αναλογία αυτιστικών 

χαρακτηριστικών σε άνδρες και γυναίκες (οι άνδρες παρουσιάζουν σε μεγαλύτερη συχνότητα 

αυτιστικά συμπτώματα από τις γυναίκες), αλλά υποστηρίχθηκε η ύπαρξη κάποιου ειδικού 

μηχανισμού που προστατεύει τα κορίτσια από την εμφάνιση αυτιστικών χαρακτηριστικών 

(Constantino & Todd, 2003). Την ύπαρξη φάσματος αυτιστικών διαταραχών επιβεβαίωσαν και οι 

Baron-Cohen και συν. (2001), οι οποίοι αξιολόγησαν τα αυτιστικά στοιχεία σε μη κλινικό 

πληθυσμό και σε άτομα με Σύνδρομο Asperger και υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό. Τα 

αυτιστικά χαρακτηριστικά μελετήθηκαν και από τους Hoekstra και συν. (2007) σε διδύμους 18 

ετών και βρέθηκε ότι υπάρχει μια συνεχής κατανομή των στοιχείων ΔΦΑ στον πληθυσμό. Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι ανεξάρτητα από την ηλικία του δείγματος (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες), τα 

αυτιστικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον γενικό πληθυσμό κάτι που επαληθεύεται και 

στην παρούσα εργασία. 

Η ΨΚΔ αποτελεί μια ετερογενή κλινική κατάσταση, ωστόσο οι Mataix και συν. (2005) 

μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τη μελέτη 2000 ατόμων υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 

τέσσερεις διακριτές διαστάσεις συμπτωμάτων που αφορούν: τη συμμετρία/τάξη, την 

παρασυσσώρευση, την μόλυνση/καθαριότητα και τους ψυχαναγκασμούς/ελέγχους. Υποκλινικά 

χαρακτηριστικά της διαταραχής συναντώνται και στον τυπικό πληθυσμό (Mataix et al., 2005; 

Nestadt et al., 1994; Woo et al., 2010). Οι Nestadt και συν.(1994) εξέτασαν 810 ενηλίκους στην 

Βαλτιμόρη στα πλαίσια έρευνας για την ψυχική υγεία. Βρήκαν ότι το 1,5% του πληθυσμού 

παρουσιάζει ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς, οι οποίοι συσχετίζονται με παιδικές φοβίες, 

μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακό ιστορικό αλκοολισμού και αυτοκτονική συμπεριφορά. Πιο 

πρόσφατα, οι Woo και συν. το 2010, χορήγησαν το OCI-R σε 702 μη κλινικούς φοιτητές και σε 

91 άτομα με ΨΚΔ στην Κορέα. Το ερωτηματολόγιο μπόρεσε να ανιχνεύσει με επιτυχία τα 

ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά χαρακτηριστικά των ασθενών, αλλά και τα υποκλινικά 

συμπτώματα των τυπικών ατόμων, δείχνοντας όμως πολιτισμική διαφοροποίηση στα 

αποτελέσματα. Αντίστοιχη είναι και η έρευνα των Sica και συν. (2009), οι οποίοι αξιολόγησαν τις 

ψυχομετρικές ιδιότητες της Ιταλικής έκδοσης του OCI-R. Το δείγμα την έρευνας αποτελούσαν 

340 άτομα του τυπικού πληθυσμού και 88 κλινικές περιπτώσεις και τα αποτελέσματα 

επιβεβαίωσαν την εμφάνιση υποκλινικών συμπτωμάτων στα άτομα του μη κλινικού πληθυσμού. 

Η αξιολόγηση του δείγματος της παρούσας μελέτης έδειξε ότι παρουσιάζονται στοιχεία ΨΚΔ σε 
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μη κλινικές περιπτώσεις και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Η μέσες τιμές του μη κλινικού δείγματος 

της έρευνας των Sica και συν. (2009) ήταν πολύ χαμηλότερες από τις τιμές που σημείωσε το 

δείγμα της παρούσας έρευνας στο συνολικό OCI-R και στις υποκλίμακες του. Και στις δύο 

μελέτες η υποκλίμακα που αφορά την τάξη έχει τις υψηλότερες βαθμολογίες. Στην μελέτη των 

Woo και συν. (2010) οι μέσοι όροι του μη κλινικού δείγματος για το OCI-R και τις υποκλίμακες 

του είναι μικρότεροι από της παρούσας έρευνας, ενώ η μεγαλύτερη μέση τιμή εμφανίζεται στην 

υποκλίμακα των ψυχαναγκασμών.  

Από τις παραπάνω παραγράφους φαίνεται ότι χαρακτηριστικά της ΔΦΑ και στοιχεία της 

ΨΚΔ παρουσιάζονται και στον τυπικό πληθυσμό. Για αυτό το λόγο υπάρχουν ψυχομετρικά 

εργαλεία, όπως το ΑQ και το OCI-R, τα οποία μπορούν να ανιχνεύσουν και να αξιολογήσουν τα 

υποκλινικά συμπτώματα στις μη κλινικές περιπτώσεις (Calamari et al., 2014; Hajcak et al., 2004; 

Hoekstra et al., 2008; Sica et al., 2009; Woo et al., 2010). Επιπλέον, και οι δύο διαταραχές στο  

DSM-5 ταξινομούνται ως φάσματα, γεγονός που συνεπάγεται διαφοροποίηση στην ένταση των 

συμπτωμάτων τους, δηλαδή σε ορισμένα άτομα οι διαταραχές παρουσιάζονται με πιο σοβαρά 

συμπτώματα και σε άλλους είναι πιο ήπια, δημιουργώντας έτσι ένα συνεχές με κλινικές και μη 

περιπτώσεις ή με ευρύτερους φαινότυπούς της διαταραχής.   

Επίσης, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο των δυο διαταραχών, όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα, στην ΔΦΑ παρουσιάζεται συννοσηρότητα ΨΚΔ και το αντίστροφο (Cath 

et al., 2008; Lewin et al., 2011; Russell et al., 2005), με ορισμένα συμπτώματα τους να 

επικαλύπτονται. Χαρακτηριστική είναι η εκδήλωση ψυχαναγκασμών και καταναγκασμών και στις 

δύο διαταραχές.  Οι Cath και συν. (2008), συνέκριναν τα συμπτώματα που επικαλύπτονται μεταξύ 

ΔΦΑ, ΨΚΔ και κοινωνικού άγχους σε ομάδες ενηλίκων. Βρήκαν ότι οι ασθενείς με τη ΔΦΑ 

βαθμολογήθηκαν υψηλά στις κλίμακες για τα προβλήματα επικοινωνίας και την έλλειψη 

φαντασίας. Σχετικά με την σοβαρότητα των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών συμπτωμάτων, 

οι ασθενείς με ΨΚΔ έδειξαν τα υψηλότερα αποτελέσματα ακολουθούμενοι από αυτούς με ΨΚΔ 

και ΔΦΑ, και στη συνέχεια ακολουθούσε η ομάδα με ΔΦΑ. Οι Lewin και συν. (2011) στη μελέτη 

τους συνέκριναν τα κλινικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας νέων με συννοσηρότητα ΔΦΑ και ΨΚΔ, 

με τα κλινικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας νέων με ΨΚΔ, αντίστοιχου φύλου και ηλικίας, και 

βρήκαν ότι η εμφάνιση της ΨΚΔ σε νέους με ΔΦΑ είναι συχνή ξεπερνώντας το 37%. Οι Russell 

και συν. (2005) σύγκριναν τους ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς που εμφανίζονται στην 
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ΔΦΑ με αυτούς που εμφανίζονται στην ΨΚΔ. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν παρόμοιες 

συχνότητες ψυχαναγκαστικών και καταναγκαστικών συμπτωμάτων στις δύο διαταραχές με 

περισσότερους σωματικού τύπου ψυχαναγκασμούς και επαναλαμβανόμενες τελετουργίες να 

εμφανίζονται στην ΨΚΔ. Στην ΔΦΑ παρουσιάστηκαν περισσότερες συμπεριφορές σχετικές με 

παρασυσσώρευση, περισσότερα αγγίγματα, χτυπήματα, αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές και 

συμπεριφορές μέτρησης και λιγότερο επιθετικοί ψυχαναγκασμοί. Οι ψυχαναγκασμοί και οι 

καταναγκασμοί φάνηκαν σοβαρότεροι στην ΨΚΔ. Συνοψίζοντας, η κλινική μορφή της ΔΦΑ 

συνυπάρχει με την κλινική ΨΚΔ. Οι διαταραχές αυτές φάνηκε ότι παρουσιάζονται και σε μη 

κλινικό πληθυσμό, οπότε πιθανόν να συνυπάρχουν σε τυπικά δείγματα, όπως ισχύει και για τα 

κλινικά.  

Φαίνεται από το θεωρητικό πλαίσιο ότι παρόλο που στις δύο διαταραχές εκδηλώνονται 

παρόμοιου τύπου επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές (ψυχαναγκασμοί και 

καταναγκασμοί) αυτές διαφέρουν στην ένταση, στην αιτιολογία εκδήλωσης και στο είδος, 

κάνοντας τη ΔΦΑ και τη ΨΚΔ δύο διακριτές διαταραχές.  

Στη μελέτη αυτή διερευνήθηκε η συνύπαρξη στοιχείων των διαταραχών αυτών στον μη 

κλινικό πληθυσμό. Για αυτό το σκοπό, μελετήθηκε η σχέση ανάμεσα στα αποτελέσματα του 

δείγματος στο AQ και στο OCI-R, και βρέθηκε ότι υπάρχει μια μέτρια θετική συσχέτιση, κάτι που 

υποστηρίζεται και από τους Wakabayashi και συν. (2012). Αυτή η ομάδα εξέτασε το εάν τα 

χαρακτηριστικά της ΔΦΑ και της ΨΚΔ επικαλύπτονται στον μη κλινικό πληθυσμό, σε ένα δείγμα 

347 προπτυχιακών φοιτητών, και βρήκαν ότι τα άτομα που είχαν υψηλή βαθμολογία στο AQ, 

είχαν και μεγαλύτερη βαθμολογία του μέσου όρου στο σύνολο του ερωτηματολογίου αξιολόγησης 

των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών συμπτωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για την παρούσα 

μελέτη, όπου τα άτομα που βαθμολογούνται υψηλά για την εμφάνιση χαρακτηριστικών ΔΦΑ 

βαθμολογούνται υψηλά και για την εκδήλωση ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών 

συμπτωμάτων.  

Κατά τους Ruzzano και συν. (2014), τα άτομα που εκδηλώνουν ΔΦΑ και ΨΚΔ 

παρουσιάζουν ομοιότητα στις συμπεριφορές τους, παρόλο που οι δύο διαταραχές αποτελούν δυο 

διακριτές ομάδες συμπτωμάτων. Τα κύρια συμπτώματα της ΔΦΑ είναι τα ελλείμματα στις 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, και εφόσον τα άτομα με ΨΚΔ εμφανίζουν και 

συμπτώματα ΔΦΑ, θα εμφανίζουν και δυσκολίες στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, 
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κάτι οποίο επιβεβαιώθηκε από τους Bejerot και συν. (2001) και τους Ivarsson και Winge-

Westholm (2004). Οι Bejerot και συν. (2001) διερευνούν τη σχέση μεταξύ χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας που παρουσιάζονται σε ασθενείς με ΨΚΔ και τη σχέση τους με τον υψηλής 

λειτουργικότητας αυτισμό και το Asperger. Στην έρευνα τους συμπεριλαμβάνονται 64 άτομα με 

ΨΚΔ και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ΨΚΔ συχνά συνδέεται με τη ΔΦΑ και ότι υπάρχει 

επικάλυψη συμπτωμάτων μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς με συννοσηρότητα ΔΦΑ 

και ΨΚΔ παρουσίασαν περισσότερα συμπτώματα μυϊκής έντασης, ψυχασθένειας και αναστολής 

της επιθετικότητας, και μεγαλύτερη δυσκολία στην κοινωνικοποίηση και επικοινωνία σε 

σύγκριση με ασθενείς με ΨΚΔ χωρίς αυτιστικά χαρακτηριστικά. Επίσης, όπως υποστηρίζουν οι 

Ivarsson και Winge-Westholm (2004), η συσχέτιση μεταξύ ΔΦΑ και ΨΚΔ εμφανίζεται ήδη από 

την νεαρή ηλικία του ατόμου. Ορισμένα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά παιδιών και νέων με 

ΨΚΔ, όπως το χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας, το χαμηλό επίπεδο κοινωνικότητας και το υψηλό 

επίπεδο ντροπαλότητας/συστολής έχουν συσχετιστεί θετικά με την ΔΦΑ. Φαίνεται λοιπόν ότι 

τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες με συννοσηρότητα ΔΦΑ και ΨΚΔ, παρουσιάζονται 

έντονες δυσκολίες στον τομέα των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Κάτι παρόμοιο 

ισχύει και για τους υποκλινικούς πληθυσμούς, όπου παρουσιάζονται στοιχεία ΔΦΑ και 

συνδέονται με χαρακτηριστικά ΨΚΔ. Στο δείγμα (μη κλινικό) της παρούσας εργασίας βρέθηκε 

από τις στατιστικές αναλύσεις μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συνολική βαθμολογία του OCI-

R και των υποκλιμάκων του AQ, με εξαίρεση την υποκλίμακα που σχετίζεται με την φαντασία. 

Πιο συγκεκριμένα, συσχετίστηκαν θετικά τα συμπτώματα της ΨΚΔ με τα ελλείματα στις 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, τις δυσκολίες της μετάβασης της προσοχής και της 

προσοχής στις λεπτομέρειες. 

Σύμφωνα με τους Ivarsson και Melin (2008) και Anholt και συν. (2010), τα άτομα με 

χαρακτηριστικά ΨΚΔ παρουσιάζουν αυξημένα συμπτώματα απροσεξίας και δυσκολίας στην 

μετάβαση της προσοχής, κάτι που φάνηκε και στην θετική συσχέτιση των αντίστοιχων 

υποκλιμάκων του AQ με το συνολικό αποτέλεσμα στο OCI-R. Οι Ivarsson και Melin (2008) 

ασχολήθηκαν με την αξιολόγηση του επιπολασμού των αυτιστικών χαρακτηριστικών στην 

παιδιατρική ΨΚΔ και τον συσχετισμό τους με συννοσηρότητα ΨΚΔ, και βρήκαν ότι τα υψηλά 

επίπεδα συμπτωμάτων ΨΚΔ συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με τη συννοσηρότητα ΔΦΑ και 

άλλων διαταραχών, όπως το σύνδρομο Tourette και η ΔΕΠ-Υ. Βέβαια, αφού κύριο 

χαρακτηριστικό της ΔΕΠ-Υ είναι η ελλειμματική προσοχή και βασικό στοιχείο της ΔΦΑ είναι η 
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δυσκολία στη μετάβαση της προσοχής, και εφόσον η διαταραχές αυτές σχετίζονται με την ΨΚΔ, 

η τελευταία θα σχετίζεται με την ελλειμματική προσοχή και την δυσκολία μετάβασης της 

προσοχής. Επιπλέον, οι Anholt και συν. (2010) μελέτησαν τη σχέση της ΔΦΑ με την ΨΚΔ και τη 

ΔΕΠ-Υ, και αξιολόγησαν τα συμπτώματα που εμφανίζονται και την σοβαρότητα αυτών, σε 109 

ενήλικες ασθενείς με ΨΚΔ και σε 87 άτομα μη κλινικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι ασθενείς με ΨΚΔ, παρουσίασαν αυξημένη συχνότητα συμπτωμάτων ΔΦΑ και ΔΕΠ-Υ. 

Ασθενείς με ΨΚΔ και ΔΕΠ-Υ, ανέφεραν περισσότερα αυτιστικά συμπτώματα (ιδιαίτερα στην 

μετάβαση της προσοχής και στις κοινωνικές δεξιότητες) από ότι ασθενείς με ΨΚΔ χωρίς ΔΕΠ-Υ. 

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα προβλήματα μετάβασης της προσοχής, υπήρξαν οι πιο σημαντικοί 

παράγοντες πρόβλεψης των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών συμπτωμάτων και της 

σοβαρότητας τους, κάτι το οποίο αιτιολογεί την συσχέτιση της βαθμολογίας στο OCI-R με τις 

υποκλίμακες του AQ που αφορούν την προσοχή στις λεπτομέρειες και την μετάβαση της 

προσοχής.  

Αποτελέσματα άλλων ερευνών, όπως των Cath και συν. (2008), έχουν δείξει ότι η 

υποκλίμακα που αφορά την φαντασία, δεν συσχετίζεται με τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά 

χαρακτηριστικά. Αυτή η επιστημονική ομάδα συνέκρινε τα συμπτώματα που επικαλύπτονται 

μεταξύ ΔΦΑ, ΨΚΔ και κοινωνικού άγχους σε ομάδες ενηλίκων. Τα αποτελέσματα αυτή της 

σύγκρισης έδειξαν ότι οι ασθενείς με τη ΔΦΑ παρουσίασαν υψηλές βαθμολογίες στις υποκλίμακες 

του AQ για τα προβλήματα επικοινωνίας και την έλλειψη φαντασίας, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς, 

δηλαδή ασθενείς με ΨΚΔ και άτομα με κοινωνικό άγχος, σημείωσαν όμοιες βαθμολογίες με την 

ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, από το θεωρητικό πλαίσιο είναι γνωστό ότι η ελλειμματική φαντασία 

δεν αποτελεί σύμπτωμα της ΨΚΔ (ΝΙΜΗ, 2016). 

Κατά τη διάρκεια των στατιστικών αναλύσεων οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις 

ομάδες ανάλογα με την βαθμολογία που σημείωσαν στο ερωτηματολόγιο AQ, την υψηλή, τη 

μεσαία και τη χαμηλή. Αυτή η διαφοροποίηση φάνηκε να συσχετίζεται με τη βαθμολογία του 

δείγματος στο ερωτηματολόγιο OCI-R και στις υποκλίμακες του. Οι στατιστικές αναλύσεις 

έδειξαν ότι τα άτομα που ανήκαν στην υψηλή ομάδα του AQ παρουσίασαν μεγαλύτερους μέσους 

όρους βαθμολογιών στο OCI-R και τις υποκλίμακες του. Ωστόσο, υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στα αποτελέσματα της κάθε ομάδας οι οποίες φάνηκαν με περεταίρω στατιστικές 

αναλύσεις (ANOVA, post hoc). Αναλυτικότερα, στο συνολικό ερωτηματολόγιο OCI-R και στην 
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υποκλίμακα που σχετίζεται με συμπεριφορές πλυσίματος, οι συμμετέχοντες που βαθμολογήθηκαν 

υψηλότερα ήταν τα άτομα που εμφάνιζαν και τα περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά. 

Άλλωστε, και στην βιβλιογραφία οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές πλυσίματος συνδέονται 

τόσο με ΔΦΑ όσο και με ΨΚΔ (McDougle et al., 1990). Στη συνέχεια βρέθηκε ότι στις 

υποκλίμακες του OCI-R που αφορούν τον έλεγχο και τους καταναγκασμούς οι βαθμολογίες του 

δείγματος διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το αν ο συμμετέχων ανήκε στην χαμηλή ή στην υψηλή 

ομάδα AQ, καθώς επίσης και από το αν ανήκε στην υψηλή ή στη μεσαία ομάδα AQ. Δεν βρέθηκαν 

δηλαδή διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα για τα άτομα που εμφάνιζαν μέτρια ή λίγα αυτιστικά 

χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι καταναγκασμοί είναι συμπεριφορές που 

χαρακτηρίζουν τόσο άτομα με στοιχεία ΔΦΑ, όσο και με ΨΚΔ (Hollander et al., 2003; Ruzzano 

et al., 2014), αλλά και οι συμπεριφορές ελέγχου που αποτελούν συχνό σύμπτωμα ΨΚΔ (Williams 

et al., 2011) συναντώνται λιγότερο συχνά και στην ΔΦΑ (Lewin et al., 2011). Ακόμη, οι 

βαθμολογίες του δείγματος διαφοροποιήθηκαν και στην υποκλίμακα που περιλαμβάνει τις 

ψυχαναγκαστικές ιδέες για τους συμμετέχοντες που ανήκαν στην χαμηλή AQ ομάδα σε σύγκριση 

με αυτούς που ανήκαν στην υψηλή και για αυτούς που ανήκαν στην χαμηλή σε σύγκριση με της 

μεσαίας ομάδας. Η υποκλίμακα των ψυχαναγκαστικών ιδεών δεν μπόρεσε να διακρίνει τα άτομα 

που εμφάνιζαν έντονα αυτιστικά χαρακτηριστικά από αυτά που τα εκδήλωναν σε μέτριο βαθμό. 

Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, οι ψυχαναγκασμοί εμφανίζονται λιγότερο 

συχνά και σε ηπιότερη μορφή στα άτομα με ΔΦΑ, σε σχέση με τη συχνότητα με την οποία 

εμφανίζονται στα άτομα με ΨΚΔ (Ruta et al., 2010). Όσον αφορά τις υποκλίμακες που 

αναφέρονται στην παρασυσσώρευση και την τάξη, οι αναλύσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχει 

συσχέτιση με τα αυτιστικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους Woo και συν. (2010), η 

παρασυσσώρευση πιθανόν να εμφανίζεται με μειωμένη συχνότητα ανάμεσα στα άτομα με 

χαρακτηριστικά ΨΚΔ, ενώ σύμφωνα με τους Russell και συν. (2005) η παρασυσσώρευση 

εμφανίζεται περισσότερο ανάμεσα σε άτομα με ΔΦΑ, παρά σε άτομα με ΨΚΔ. Οι συμπεριφορές 

που σχετίζονται με την τάξη φαίνεται ότι δεν είναι πολύ διαδεδομένες στην ΔΦΑ, εφόσον δεν 

αναφέρονται ως συχνό σύμπτωμα στην βιβλιογραφία. Ακόμη, οι Fullana και συν. (2010) σε 

έρευνα τους μέτρησαν τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα που μπορεί να 

εμφανίζονται στον μη κλινικό πληθυσμό σε ένα τυχαίο δείγμα 2.840 συμμετεχόντων, τυπικού 

πληθυσμού από 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμπεριφορές που 

σχετίζονται με τη συμμετρία/τάξη παρουσιάζονται στο 3% του πληθυσμού. Βέβαια, άλλες έρευνες 
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υποστηρίζουν ότι η παρασυσσώρευση και η τάξη είναι συμπτώματα της ΨΚΔ που εμφανίζονται 

συχνά στον μη κλινικό πληθυσμό. Μια τέτοια έρευνα είναι του Teachman (2007) σε μια ομάδα 

ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω του γενικού πληθυσμού. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω φαίνεται ότι η σοβαρότητα της εκδήλωσης των 

χαρακτηριστικών ΔΦΑ συσχετίζεται με την εμφάνιση στοιχείων ΨΚΔ. Πιο συγκεκριμένα, άτομα 

με περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά συνήθως εμφανίζουν και περισσότερα 

ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά συμπτώματα. Ακόμη, ορισμένες συμπεριφορές των δύο 

διαταραχών συσχετίζονται μεταξύ τους περισσότερο από άλλες γεγονός που μπορεί να οφείλεται 

σε κοινό γενετικό υπόβαθρο των δύο διαταραχών.   

Τέλος,  πρέπει να αναφερθεί ότι αναλύσεις παλινδρόμησης που έγιναν σε έρευνα της 

ομάδας του Wakabayashi και συν. το 2012, έδειξαν ότι η εμφάνιση χαρακτηριστικών ΨΚΔ δεν 

είναι επαρκής για να εξηγήσει την ύπαρξη ατομικών διαφορών στο αυτιστικό φάσμα παρόλο που 

η ΔΦΑ και η ΨΚΔ φαίνεται να συσχετίζονται. Αυτό το γεγονός σημαίνει ότι η ΨΚΔ έχει μόνο 

μερική ομοιότητα με την ΔΦΑ, για παράδειγμα τα άτομα με ΔΦΑ συχνά παρουσιάζουν 

ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν μπορούν να είναι αφηρημένες σε αντίθεση με τους 

ψυχαναγκασμούς και τους καταναγκασμούς της ΨΚΔ οι οποίοι μπορεί να είναι λιγότερο 

συγκεκριμένοι. Οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι και στις δύο αυτές διαταραχές εμφανίζεται 

μια τάση για δυσλειτουργία των εκτελεστικών λειτουργιών των ατόμων. Η εκτελεστική 

δυσλειτουργία αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της ΨΚΔ, ενώ παρατηρείται και στα άτομα που 

βαθμολογούνται υψηλά για αυτιστικά χαρακτηριστικά. Στην παρούσα μελέτη κανένα 

χαρακτηριστικό της ΨΚΔ δεν βρέθηκε να μπορεί να προβλεφθεί από τα αποτελέσματα των 

συμμετεχόντων στο AQ με εξαίρεση την υποκλίμακα που αφορά τους ψυχαναγκασμούς. Η 

διακύμανσης αυτής της υποκλίμακας μπορούσε να προβλεφθεί σε ποσοστό 18%  σε σχέση με τις 

υπόλοιπες υποκλίμακες όπου το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 8% και πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε 

ότι η επίδοση του δείγματος στην υποκλίμακα του AQ που αφορά τις επικοινωνιακές δεξιότητες 

μπορούσε να προβλέψει την επίδοση στην υποκλίμακα των ψυχαναγκασμών σε ποσοστό 16%. 

Κάτι τέτοιο συνάδει με την έρευνα των Wakabayashi και συν. (2012) καθώς οι επικοινωνιακές 

δυσκολίες που εμφανίζουν τα άτομα με ΔΦΑ αποτελούν εκτελεστική δυσλειτουργία, που όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως αποτελεί χαρακτηριστικό της ΨΚΔ. 
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Συσχέτιση ΔΦΑ και ΨΚΔ με τον παράγοντα φύλο 

Σχετικά με τις διαφοροποιήσεις του φύλου, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ΔΦΑ, βρέθηκε 

ότι οι άνδρες παρουσιάζουν περισσότερα αυτιστικά στοιχεία και ιδιαίτερα στο τομέα της 

φαντασίας σε σχέση με τις γυναίκες. Οι επιδημιολογικές μελέτες υποστηρίζουν ότι η αναλογία 

ανδρών γυναικών για τη ΔΦΑ είναι 4,5:1 (Christensen, 2016), έτσι η αυξημένη συχνότητα 

αυτιστικών στοιχείων στους τυπικούς άνδρες σε σχέση με τις τυπικές γυναίκες είναι αναμενόμενη. 

Στην αρχική μελέτη για την χρήση του AQ, ο Baron-Cohen και οι συνεργάτες του (2001) βρήκαν 

ότι οι βαθμολογίες των ανδρών ήταν υψηλότερες από των γυναικών για τη συνολική κλίμακα 

αλλά και τις υποκλίμακες του, με εξαίρεση την κλίμακα που αφορά την προσοχή στις 

λεπτομέρειες. Η παρούσα μελέτη δεν έδειξε κάτι παρόμοιο για την υποκλίμακα που αφορά την 

προσοχή στις λεπτομέρειες. Οι Baron-Cohen και συν. (2001) υποστήριξαν ότι οι άνδρες 

εμφανίζουν σημαντικά περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά μέτριας σοβαρότητας σε σχέση με 

τις γυναίκες στον γενικό πληθυσμό, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε για το δείγμα τους με ΔΦΑ 

και σύνδρομο Asperger.  

Όμοια αποτελέσματα για υπεροχή των αδρών στην βαθμολογία τους στο AQ σε σχέση με 

τις γυναίκες βρήκαν στην Ολλανδία οι Hoekstra και συν. το 2007, εξετάζοντας 370 δίδυμα 18 

ετών, τα αδέλφια και τους γονείς τους. Υψηλότερη βαθμολογία στο συνολικό AQ για τους 

τυπικούς άνδρες βρέθηκε και σε μελέτη των Pisula και συν. (2013), οι οποίοι εξέτασαν τις 

ψυχομετρικές ιδιότητες της πολωνικής έκδοσης του AQ. Το δείγμα τους αποτελούσαν 2819 

φοιτητές, 60 ασθενείς με ΔΦΑ και μια κλινική ομάδα 60 ατόμων, εξισωμένη ως προς τα 

χαρακτηριστικά με την κλινική. Οι βαθμολογίες των ανδρών και γυναικών για την μη κλινική 

ομάδα αυτής της έρευνας είναι σχεδόν ίδιες με της παρούσας έρευνας. Επίσης, οι αναλύσεις τους 

για τις διαφορές φύλου έδειξαν ότι στην συνολική κλίμακα AQ και τις υποκλίμακες των 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της μετάβασης της προσοχής και της φαντασίας οι 

άνδρες όλων των ομάδων βαθμολογήθηκαν υψηλότερα από τις γυναίκες, με εξαίρεση την 

υποκλίμακα της προσοχής στις λεπτομέρειες, όπου τα δύο φύλα δεν διαφοροποιήθηκαν, όπως 

υποστήριξαν και οι Kunihira και συν. (2006). Ακόμη, οι Wakabayashi και συν. (2006) βρήκαν ότι 

οι άνδρες ανάμεσα σε φοιτητικές, μη κλινικές ομάδες και κλινικές ομάδες με ΔΦΑ 

βαθμολογούνται υψηλότερα από τις γυναίκες, παρόλο που στην τελευταία ομάδα οι διαφορές δεν 

είναι στατιστικά σημαντικές.  
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Επιπλέον, η γενικότερη υπεροχή των ανδρών, αλλά και η υπεροχή τους στην υποκλίμακα 

που σχετίζεται με την μειωμένη φαντασία, υποστηρίζεται και από μελέτη των Austin και συν. 

(2005). Στην μελέτη της, η Austin και οι συνεργάτες της θέλησαν να ερευνήσουν τον ευρύτερο 

φαινότυπο του αυτισμού μέσω της κλίμακας AQ και να τον συσχετίσουν με στοιχεία 

προσωπικότητας. Το δείγμα τους αποτελούσαν δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα συντελούνταν από 

201 άνδρες και γυναίκες με μέση ηλικία 20,9 έτη. Σε αυτή την ομάδα χορηγήθηκε το AQ και μια 

κλίμακα αξιολόγησης προσωπικότητας. Τη δεύτερη ομάδα αποτελούσαν 136 άνδρες και γυναίκες, 

με μέσο όρο ηλικίας τα 53,9 έτη, στους οποίους χορηγήθηκε η κλίμακα αξιολόγησης 

προσωπικότητας και ένα εργαλείο ανίχνευσης για το Σύνδρομο Asperger. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι άνδρες βαθμολογήθηκαν υψηλότερα από τις γυναίκες όσον αφορά τα αυτιστικά 

χαρακτηριστικά. Σε σύγκριση με την παρούσα μελέτη, οι μέσοι όροι ανδρών και γυναικών στο 

AQ ήταν υψηλότεροι. Επίσης, προέκυψε ότι οι φοιτητές θετικών επιστημών και κυρίως 

μαθηματικών βαθμολογήθηκαν υψηλότερα από τους υπόλοιπους φοιτητές, όπως φάνηκε και σε 

πολλές άλλες μελέτες (Baron-Cohen et al., 2001; Pisula et al., 2013; Wakabayashi et al., 2006) και 

ότι τα άτομα των οποίων οι γονείς ασχολούνταν με επιστημονικού περιεχομένου επαγγέλματα, 

εμφάνισαν περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά. Στην έρευνα δεν αιτιολογείται η 

διαφοροποίηση που σημειώθηκε στην υποκλίμακα της φαντασίας για τα δύο φύλα. Μια πιθανή 

αιτία είναι το διαφορετικό γενετικό και βιολογικό υπόβαθρο των δύο φύλων.  

Όσον αφορά την ΨΚΔ, η διαταραχή παρουσιάζεται στην ίδια αναλογία σε άνδρες και 

γυναίκες (ΝΙΜΗ, 2016). Ωστόσο, οι Mathis και συν. (2011) θέλησαν να διερευνήσουν τις 

διαφορές φύλου στον κλινικό πληθυσμό με ΨΚΔ. Για αυτό το λόγο, έκαναν μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση για τα 20 τελευταία έτη και υποστήριξαν ότι υπάρχουν διαφορές στην εκδήλωση των 

συμπτωμάτων στον τυπικό πληθυσμό ανάλογα με το φύλο, όπως για παράδειγμα οι γυναίκες 

εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα που σχετίζονται με τη μόλυνση και την καθαριότητα. Στην 

παρούσα μελέτη βρέθηκε μια υπεροχή των ανδρών στην υποκλίμακα των καταναγκασμών. Οι 

άνδρες σημείωσαν μέσο όρο 2,29 και τυπική απόκλιση 2,10 και οι γυναίκες είχαν μέσο όρο 1,7 

με τυπική απόκλιση 1,06. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα αποτελέσματα των Calamari 

και συν. (2014), οι οποίοι χορήγησαν το OCI-R σε ένα δείγμα 180 ατόμων 65 ετών και άνω, και 

βρήκαν για τους άνδρες μια μέση τιμή 1,6 και τυπική απόκλιση 2,2 στην υποκλίμακα των 

καταναγκασμών, ενώ για τις γυναίκες ο μέσος όρος ήταν 0,9 με τυπική απόκλιση 1,6. 



79 

 

Μια άλλη μελέτη περιγράφει την υπεροχή των ανδρών στις υποκλίμακες του πλυσίματος, 

του ελέγχου και των ψυχαναγκασμών (Sica et al., 2009), ενώ σε μια ισπανική μελέτη οι άνδρες 

έδειξαν υψηλότερα αποτελέσματα στην παρασυσσώρευση και στον έλεγχο (Fullana et al., 2005). 

Ακόμη, οι Martínez-González και συν. (2015) υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες βαθμολογούνται 

υψηλότερα στις υποκλίμακες που αφορούν τον έλεγχο, τους ψυχαναγκασμούς και τη 

παρασυσσώρευση. Φαίνεται ότι τα συμπτώματα και τα υποκλινικά χαρακτηριστικά της ΨΚΔ 

διαφέρουν ανάλογα με το φύλο, αλλά ακόμα δεν είναι ξεκάθαρες αυτές οι ποιοτικές διαφορές και 

η αιτιολογία τους.  

 

Συσχέτιση ΔΦΑ και ΨΚΔ με τον παράγοντα ηλικία 

Ένα τελευταίο εύρημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί είναι η σχέση του παράγοντα της 

ηλικίας με τις βαθμολογίες του δείγματος στα δύο ερωτηματολόγια. Φάνηκε ότι η ηλικία δεν 

συσχετίζεται με τα αυτιστικά χαρακτηριστικά του δείγματος, κάτι το οποίο συμφωνεί με μελέτη 

των Zandt και συν. (2007). Αυτή η ερευνητική ομάδα σύγκρινε παιδιά με ΔΦΑ και παιδιά με 

ΨΚΔ, σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών. Για τον σκοπό αυτό, γονείς απάντησαν 

σε ερωτηματολόγια και ανέφεραν παρόμοια επίπεδα ομοιότητας και διατήρησης συμπεριφορών 

και επαναλαμβανόμενων κινήσεων στις κλινικές ομάδες. Ακόμη, η μεταβλητή της ηλικίας δεν 

φάνηκε να συνδέεται με την παρουσία επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών, ψυχαναγκασμών και 

καταναγκασμών στη ΔΦΑ. Επειδή η ΔΦΑ είναι διαταραχή που συνοδεύει το άτομο σε όλη του 

την ζωή, ίσως ισχύει το ίδιο και για τα αυτιστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να συναντώνται 

στον τυπικό πληθυσμό, καθώς φαίνεται να μην μειώνονται ή μεταβάλλονται με κάποιο τρόπο. 

Περεταίρω έρευνα για την πορεία της ΔΦΑ θα μπορούσε να διαλευκάνει τα σχετικά ερωτήματα 

για την συσχέτιση της με την ηλικία. Μελέτες για ΔΦΑ σε παιδικό πληθυσμό υπάρχουν πολλές, 

αλλά σύμφωνα με τους Niekerk και συν. (2011), οι μελέτες σχετικά με την ΔΦΑ σε ηλικιωμένα 

άτομα είναι πάρα πολύ λίγες και περιορίζονται κυρίως σε μελέτες περιπτώσεων.  

Ο παράγοντας της ηλικίας φαίνεται να παίζει ρόλο στην εκδήλωση των ψυχαναγκαστικών 

καταναγκαστικών συμπτωμάτων, εφόσον βρέθηκε ότι με την αύξηση της ηλικίας μειώνονται οι 

συμπεριφορές που σχετίζονται με το πλύσιμο και τους ψυχαναγκασμούς, αλλά σημειώθηκε και 

μια γενικότερη τάση προς μείωση των συνολικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ΨΚΔ. 

Σχετικά με την σχέση ηλικίας και ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών στοιχείων οι Calamari και 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Niekerk%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21110908
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συν. (2014) υποστηρίζουν ότι σε δείγματα μεγαλύτερης ηλικίας, φαίνεται να μειώνεται η συνολική 

βαθμολογία τους στο OCI-R, καθώς μειώνεται και στις υποκλίμακες που αφορούν το πλύσιμο και 

τους καταναγκασμούς, ενώ βρέθηκε μια σημαντική αύξηση των συμπτωμάτων 

παρασυσσώρευσης. Επίσης, κατά τους Martínez-González και συν. (2015) οι οποίοι μελέτησαν 

ένα δείγμα 816 παιδιών και εφήβων μέσης ηλικίας 14,54 ετών, οι καταναγκασμοί φαίνεται να 

μειώνονται όσο αυξάνει η ηλικία. Οι ψυχαναγκασμοί και οι καταναγκασμοί συνδέονται, καθώς 

τις περισσότερες φορές η καταναγκαστική συμπεριφορά εκδηλώνεται για να μειωθεί το άγχος που 

προκαλούν οι ψυχαναγκασμοί. Ίσως αυτή η αλληλένδετη σχέση είναι και ο λόγος που άλλες 

έρευνες βρίσκουν ότι με την αύξηση της ηλικία μειώνονται οι καταναγκασμοί, και άλλες ότι 

μειώνονται οι ψυχαναγκασμοί. Άλλοι ερευνητές, όπως οι Sica και συν. (2009), δεν εντόπισαν 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ ηλικίας και χαρακτηριστικών ΨΚΔ. Παρατηρείται 

λοιπόν ότι η ηλικία συσχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της ΨΚΔ, χωρίς να είναι ακόμα σαφείς οι 

διαφοροποιήσεις που προκύπτουν.  

Συνοψίζοντας, τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά ΔΦΑ συνυπάρχουν 

με τα καταναγκαστικά ψυχαναγκαστικά συμπτώματα σε τυπικούς νεαρούς ενήλικες, 

προκαλώντας την εκδήλωση συγκεκριμένων συμπεριφορών, με τις μεταβλητές της ηλικίας και 

του φύλου να επηρεάζουν άλλοτε την συχνότητα και άλλοτε το είδος αυτών των συμπεριφορών. 

Αυτή η μελέτη, μπορεί να συνεισφέρει στην διαδικασία αντιμετώπισης των αυτιστικών και 

ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών χαρακτηριστικών στις υποκλινικές περιπτώσεις. 

Γνωρίζοντας την ηλικία, το φύλο και το συνδυασμό συμπεριφορών είναι πιο εύκολο να επιλεγεί 

η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. 

 

7.3 Περιορισμοί - Προτάσεις 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τη διεξαγωγή της διερευνητικής διαδικασίας 

προέκυψαν ορισμένα ζητήματα. Το δείγμα αποτελούσαν άτομα ηλικίας 18 – 40 ετών. Θα ήταν 

ενδιαφέρον αν υπήρχε μεγαλύτερο εύρος στην ηλικία των συμμετεχόντων γεγονός, που θα έκανε 

πιο αξιόπιστο το δείγμα. Υπάρχουν για παράδειγμα μελέτες, που διερευνούν τα υποκλινικά 

χαρακτηριστικά ΔΦΑ και ΨΚΔ σε παιδιά, εφήβους και ηλικιωμένα άτομα. (Auyeung et al., 2008; 

Baron-Cohen et al.,2006; Calamari et al., 2014; Martínez-González et al., 2015). Τα αποτελέσματα 

από μια έρευνα που θα συνδύαζε όλο το ηλικιακό φάσμα θα μπορούσε να δώσει μια πιο 
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αντιπροσωπευτική εικόνα για την παρουσία και την πορεία αυτών των χαρακτηριστικών στον μη 

κλινικό πληθυσμό. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, φάνηκε επίσης ότι δεν έχει γίνει αρκετή 

έρευνα σχετικά με τους ηλικιωμένους και την ΔΦΑ. Συνεπώς, μια καλή περιοχή διερεύνησης είναι 

η τρίτη ηλικία. 

Στην παρούσα έρευνα δεν έγινε συσχέτιση με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. 

Η μεταβλητή του εκπαιδευτικού επιπέδου μελετήθηκε από τους Sica και συν. (2009) και έδειξε 

διαφοροποιήσεις για την εκδήλωση των ψυχαναγκαστικών καταναγκαστικών συμπτωμάτων στο 

δείγμα. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί το ποιοι από τους συμμετέχοντες είναι 

απόφοιτοι θετικών σχολών και στη συνέχεια να γίνει συσχέτιση με τις βαθμολογίες τους στα δύο 

ερωτηματολόγια, όπως έγινε και σε άλλες μελέτες (Baron-Cohen et al., 2001; Hoekstra et al., 

2007; Wakabayashi et al., 2012; Pisula et al., 2013). 

Όσον αφορά την αξιοπιστία των δύο εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, η 

ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι το ερωτηματολόγιο OCI-R φάνηκε να είναι αρκετά αξιόπιστο 

(α=0,85). Ίδια τιμή βρήκαν και οι Sica και συν. (2009) για την Ιταλική έκδοση του 

ερωτηματολογίου. Οι Woo και συν. (2010) στην έρευνα τους για τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά 

του OCI-R στην Κορέα, σημείωσαν δείκτη Cronbach’s alpha 0,9 για την συνολική κλίμακα και 

πολύ υψηλούς δείκτες για τις επιμέρους υποκλίμακες, κάτι το οποίο συνεπάγεται εξαιρετική 

αξιοπιστία. Η υποκλίμακα με την μικρότερη αξιοπιστία είναι αυτή που αφορά την ουδετεροποίηση 

με α = 0,67. Αλλά, και στην μελέτη των Sica και συν. (2009) η κλίμακα της ουδετεροποίησης έχει 

την μικρότερη τιμή δείκτη αξιοπιστίας α = 0,61. Το ίδιο ισχύει και για την παρούσα έρευνα με το 

α για την υποκλίμακα της ουδετεροποίησης να είναι 0,53, κάτι το οποίο δεν δείχνει καλή 

αξιοπιστία.  

Για το AQ, η αξιοπιστία δεν ήταν και τόσο καλή (α = 0,68). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 

το πρωτότυπο εργαλείο AQ (Baron-Cohen et al., 2001) παρουσιάζει καλή εσωτερική συνάφεια, 

ενώ το ίδιο ισχύει και για τη γερμανική μετάφραση (α = 0,71, Hoekstra et al., 2008), ωστόσο άλλες 

εκδόσεις του ερωτηματολογίου, όπως η αυστραλιανή, δεν παρουσιάζουν καλή εσωτερική 

συνέπεια σε ορισμένες υποκλίμακες και κυρίως στην υποκλίμακα που σχετίζεται με την 

επικοινωνία και την φαντασία (Broadbent, 2013). Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για την 

πολωνική έκδοση του ερωτηματολογίου (Pisula et al., 2013). Πιθανόν, ο χαμηλός δείκτης 

Cronbach’s α που εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, οφείλεται σε στοιχεία της μετάφρασης 



82 

 

και στο πως αντιλαμβάνονται τα αντικείμενα των υποκλιμάκων οι συμμετέχοντες λόγω της 

κουλτούρας τους.  

Τέλος, παρόλο που επιλέχθηκαν συμμετέχοντες χωρίς κάποια διάγνωση ψυχικών 

διαταραχών, το κριτήριο αυτό δεν ελέγχθηκε επιμελώς, καθώς δεν υπήρξε κάποια επαφή ή 

συνέντευξη με τους συμμετέχοντες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, 

όπως εμφανίζονταν στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Πρώτο παρατίθεται το ερωτηματολόγιο AQ 

και στη συνέχεια το OCI-R. 

Η παρούσα έρευνα γίνεται στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής/Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής  του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

Αυτό που θέλουμε να δούμε με το παρόν ερωτηματολόγιο είναι η σχέση χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας (ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο) με άλλες 

διαστάσεις, όπως το γενικό ή κοινωνικό άγχος και άλλες στάσεις και συμπεριφορές με τις οποίες 

αυτά τα στοιχεία μπορεί να σχετίζονται. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η συμμετοχή σας σε αυτό εθελοντική, που σημαίνει πως 

ανά πάσα στιγμή μπορείτε να το σταματήσετε. 

Για κάθε επιμέρους σύνολο ερωτήσεων παρακαλούμε ακολουθείστε τις επιμέρους οδηγίες. Η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα σας πάρει περίπου 30 -40 λεπτά. 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας! 

1. Φύλο 

 Άνδρας Γυναίκα   

     

2. Ηλικία σε έτη 

     

3. Εκπαίδευση 

 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

Απόφοιτος 

ΤΕΙ - ΑΕΙ 

Απόφοιτος 

Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Άλλο 
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Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα από προτάσεις. Παρακαλώ διαβάστε κάθε πρόταση πολύ 

προσεκτικά και προσδιορίστε πόσο πολύ συμφωνείτε ή διαφωνείτε. 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1= Συμφωνώ απόλυτα     2= Συμφωνώ     3= Διαφωνώ     4= Διαφωνώ απόλυτα 

 

1 Προτιμώ να κάνω πράγματα μαζί με άλλους απ’ ότι μόνος/η μου. 1 2 3 4 

2 Προτιμώ να κάνω πράγματα με τον ίδιο τρόπο ξανά και ξανά. 1 2 3 4 

3 Αν προσπαθήσω να φανταστώ κάτι, το βρίσκω πολύ εύκολο να 

δημιουργήσω μια εικόνα στο μυαλό μου. 

1 2 3 4 

4 Πολλές φορές απορροφούμαι τόσο από μια δραστηριότητα που δεν 

παρατηρώ άλλα πράγματα γύρω μου. 

1 2 3 4 

5 Συχνά παρατηρώ ήχους χαμηλής έντασης, τους οποίους οι άλλοι δεν 

παρατηρούν. 

1 2 3 4 

6 Συνήθως παρατηρώ πινακίδες αυτοκινήτων ή παρόμοιες ακολουθίες 

πληροφοριών. 

1 2 3 4 

7 Οι άλλοι συχνά μου λένε ότι αυτό που είπα είναι αγενές, παρόλο που 

εγώ πιστεύω ότι είναι ευγενικό. 

1 2 3 4 

8 Όταν διαβάζω μια ιστορία μου είναι εύκολο να φανταστώ πως είναι 

εμφανισιακά οι ήρωες. 

1 2 3 4 

9 Με γοητεύουν οι ημερομηνίες. 1 2 3 4 

10 Σε ένα κοινωνικό σύνολο μπορώ εύκολα να παρακολουθήσω τις 

συζητήσεις διαφόρων ανθρώπων. 

1 2 3 4 

11 Θεωρώ τις κοινωνικές περιστάσεις εύκολες. 1 2 3 4 

12 Έχω την τάση να παρατηρώ λεπτομέρειες που οι άλλοι δεν 

παρατηρούν. 

1 2 3 4 

13 Προτιμώ να πάω σε μια βιβλιοθήκη απ’ ότι σε ένα πάρτι. 1 2 3 4 

14 Μου είναι εύκολο να φτιάχνω ιστορίες. 1 2 3 4 

15 Με ελκύουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι απ’ ότι τα αντικείμενα. 1 2 3 4 

16 Τείνω να έχω ισχυρά ενδιαφέροντα, που στενοχωριέμαι όταν δεν 

μπορώ να τα εκπληρώσω. 

1 2 3 4 

17 Με ευχαριστούν οι κοινωνικές συζητήσεις. 1 2 3 4 

18 Όταν μιλάω, δεν είναι πάντα εύκολο για τους άλλους να καταλάβουν 

μέσες άκρες τι λέω. 

1 2 3 4 

19 Με γοητεύουν οι αριθμοί. 1 2 3 4 

20 Όταν διαβάζω μια ιστορία δυσκολεύομαι να καταλάβω τις προθέσεις 

των ηρώων. 

1 2 3 4 

21 Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να διαβάζω μυθιστορήματα. 1 2 3 4 

22 Δυσκολεύομαι να κάνω καινούργιους φίλους. 1 2 3 4 

23 Συνεχώς παρατηρώ επαναλαμβανόμενα σχέδια σε αντικείμενα. 1 2 3 4 

24 Προτιμώ να πάω σε ένα θέατρο απ’ ότι σ’ ένα μουσείο. 1 2 3 4 

25 Δεν στενοχωριέμαι όταν διαταράσσεται η καθημερινή μου ρουτίνα. 1 2 3 4 

26 Συχνά ανακαλύπτω ότι δεν ξέρω πως να διατηρήσω μια συζήτηση. 1 2 3 4 
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27 Μου είναι εύκολο να καταλάβω τα «υπονοούμενα» όταν κάποιος μου 

μιλάει. 

1 2 3 4 

28 Συνήθως επικεντρώνομαι περισσότερο στο σύνολο μιας εικόνας παρά 

στις μικρές λεπτομέρειες. 

1 2 3 4 

29 Δεν μπορώ να θυμηθώ εύκολα αριθμούς τηλεφώνων. 1 2 3 4 

30 Συνήθως δεν παρατηρώ μικρές αλλαγές σε μια κατάσταση ή στην 

εμφάνιση ενός ανθρώπου. 

1 2 3 4 

31 Μπορώ να ξεχωρίσω όταν κάποιος που με ακούει αρχίζει να βαριέται. 1 2 3 4 

32 Μου είναι εύκολο να κάνω περισσότερα από ένα πράγματα 

συγχρόνως. 

1 2 3 4 

33 Όταν μιλάω στο τηλέφωνο δεν είμαι σίγουρος/η πότε είναι η σειρά 

μου να μιλήσω. 

1 2 3 4 

34 Μου αρέσει να κάνω πράγματα αυθόρμητα. 1 2 3 4 

35 Συχνά είμαι ο τελευταίος/α που καταλαβαίνει το νόημα ενός αστείου. 1 2 3 4 

36 Μου είναι εύκολο να καταλάβω τι σκέφτεται ή τι αισθάνεται κάποιος 

μόνο κοιτώντας την έκφραση του προσώπου του. 

1 2 3 4 

37 Αν υπάρξει μια διακοπή, μπορώ πολύ γρήγορα να επανέλθω σ’ αυτό 

που έκανα πριν. 

1 2 3 4 

38 Τα καταφέρνω καλά στις κοινωνικές συζητήσεις. 1 2 3 4 

39 Οι άνθρωποι συχνά μου λένε ότι μιλάω συνέχεια για το ίδιο πράγμα. 1 2 3 4 

40 Όταν ήμουν μικρός/η μου άρεσε να παίζω με τα άλλα παιδιά παιχνίδια 

στα οποία προσποιούμασταν ότι ήμασταν κάποιοι άλλοι. 

1 2 3 4 

41 Μου αρέσει να συλλέγω πληροφορίες για κατηγορίες πραγμάτων (για 

παράδειγμα είδη αυτοκινήτων, είδη πουλιών, είδη τρένων, είδη φυτών, 

κτλ.). 

1 2 3 4 

42 Δυσκολεύομαι να φανταστώ πως θα ήταν να ήμουν κάποιος/α 

άλλος/η. 

1 2 3 4 

43 Μου αρέσει να σχεδιάζω προσεχτικά τις δραστηριότητες στις οποίες 

συμμετέχω. 

1 2 3 4 

44 Νιώθω ευχάριστα σε κοινωνικές περιστάσεις. 1 2 3 4 

45 Δυσκολεύομαι να καταλάβω τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων. 1 2 3 4 

46 Οι καινούργιες καταστάσεις μου προκαλούν άγχος. 1 2 3 4 

47 Μου αρέσει να γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους. 1 2 3 4 

48 Είμαι καλός/η διπλωμάτης. 1 2 3 4 

49 Δυσκολεύομαι να θυμηθώ τις ημερομηνίες γέννησης των ανθρώπων. 1 2 3 4 

50 Μου είναι εύκολο να παίζω με παιδιά παιχνίδια όπου προσποιούμαστε 

διάφορους ρόλους. 

1 2 3 4 
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Οι παρακάτω δηλώσεις αναφέρονται σε εμπειρίες που έχουν πολλοί άνθρωποι στην καθημερινή 

τους ζωή. Επιλέξτε τον αριθμό που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το πόσο πολύ σας έχει 

ανησυχήσει ή ενοχλήσει αυτή η εμπειρία στη διάρκεια του τελευταίου μήνα. 

 

0= Καθόλου       1= Λίγο       2= Μέτρια       3= Πολύ      4= Ιδιαίτερα πολύ  

  

1 Έχω φυλάξει τόσα πολλά πράγματα που με εμποδίζουν. 0 1 2 3 4 

2 Ελέγχω πράγματα πιο συχνά από ότι είναι απαραίτητα. 0 1 2 3 4 

3 Αναστατώνομαι αν τα πράγματα δεν είναι τακτοποιημένα σωστά. 0 1 2 3 4 

4 Νιώθω αναγκασμένος να μετρήσω ενώ κάνω πράγματα. 0 1 2 3 4 

5 Το βρίσκω δύσκολο να αγγίξω ένα αντικείμενο όταν ξέρω ότι το έχουν 

αγγίξει άγνωστοι ή συγκεκριμένα άτομα. 

0 1 2 3 4 

6 Το βρίσκω δύσκολο να ελέγξω τις σκέψεις μου. 0 1 2 3 4 

7 Μαζεύω πράγματα που δεν χρειάζομαι. 0 1 2 3 4 

8 Ελέγχω επανειλημμένα πόρτες, παράθυρα, συρτάρια κλπ. 0 1 2 3 4 

9 Αναστατώνομαι αν οι άλλοι αλλάξουν τον τρόπο που έχω 

τακτοποιήσει πράγματα. 

0 1 2 3 4 

10 Νιώθω ότι πρέπει να επαναλαμβάνω συγκεκριμένους αριθμούς. 0 1 2 3 4 

11 Μερικές  φορές πρέπει να πλυθώ ή να καθαριστώ επειδή απλά 

αισθάνομαι μολυσμένος/η. 

0 1 2 3 4 

12 Αναστατώνομαι από δυσάρεστες σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μου 

παρά τη θέληση μου. 

0 1 2 3 4 

13 Αποφεύγω να πετάξω πράγματα επειδή φοβάμαι ότι θα μπορούσα να 

τα χρειασθώ αργότερα. 

0 1 2 3 4 

14 Ελέγχω επανειλημμένα τους διακόπτες του αερίου και του νερού και 

τους διακόπτες των φώτων αφού τους κλείσω. 

0 1 2 3 4 

15 Έχω την ανάγκη να είναι τακτοποιημένα τα πράγματα με μια ιδιαίτερη 

τάξη. 

0 1 2 3 4 

16 Νιώθω ότι υπάρχουν καλοί και κακοί αριθμοί. 0 1 2 3 4 

17 Πλένω τα χέρια μου πιο συχνά και για περισσότερο χρόνο από ότι 

είναι απαραίτητο. 

0 1 2 3 4 

18 Έχω συχνά αισχρές σκέψεις και μου είναι δύσκολο να απαλλαγώ από 

αυτές. 

0 1 2 3 4 

 


